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A HELYI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL SZÓLÓ 

1990. ÉVI LXV. TÖRVÉNY 
és  Borsodivánka Község Önkormányzata Képviselı-testületének 

12/2003. (VIII. 18.) rendelete  
a Képviselı-testület és szervei 

szervezeti és mőködési szabályzatáról 
E G Y S É G E S    S Z E R K E Z E T B E N 

________________________________________________________ 
 

[Vastag betővel az 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.), vékony betővel Borsodivánka Község 
Önkormányzata Képviselı-testületének  12/2003. (VIII. 18.) számú rendelete (a továbbiakban SZMSZ) szövege] 
 

Az Országgyőlés - követve hazánk haladó önkormányzati hagyományait, továbbá az Európai 
Önkormányzati Karta alapkövetelményeit - elismeri és védi a helyi közösségek önkormányzáshoz való 
jogait. 

A helyi önkormányzás lehetıvé teszi, hogy a választópolgárok helyi közössége - közvetlenül, illetıleg a 
választott helyi önkormányzata útján - önállóan és demokratikusan intézze a helyi érdekő közügyeit. 

Az Országgyőlés, támogatva a helyi közösségek önszervezı önállóságát, segíti az önkormányzáshoz 
szükséges feltételek megteremtését, elımozdítja a közhatalom demokratikus decentralizációját. 

Az Országgyőlés e célok megvalósítása érdekében a következı törvényt alkotja: 

I. fejezet 

A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

Az önkormányzati jogok 

Ötv. 1. § (1) A község, a város, a fıváros és kerületei, valamint a megye önkormányzata (a 
továbbiakban: helyi önkormányzat) a feladat- és hatáskörébe tartozó helyi érdekő közügyekben (a 
továbbiakban: helyi közügy) önállóan jár el. 

(2) A helyi közügyek a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásához, a közhatalom önkormányzati 
típusú helyi gyakorlásához, valamint mindezek szervezeti, személyi és anyagi feltételeinek helyi 
megteremtéséhez kapcsolódnak. 

(3) A helyi önkormányzat - a törvény keretei között - önállóan szabályozhatja, illetıleg egyedi ügyekben 
szabadon igazgathatja a feladat- és hatáskörébe tartozó helyi közügyeket. Döntését az Alkotmánybíróság, 
illetve bíróság és kizárólag jogszabálysértés esetén bírálhatja felül. 

(4) A helyi önkormányzat - a választott helyi képviselı-testület által, vagy a helyi népszavazás 
döntésével - önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal 
más szerv hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami 
jogszabályt nem sért. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által 
kötelezıen elıírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását. 

(5) Törvény a helyi önkormányzatnak kötelezı feladat- és hatáskört is megállapíthat. A kötelezıen 
ellátandó önkormányzati feladat- és hatáskörök meghatározásával egyidejőleg az Országgyőlés biztosítja 
az ellátásukhoz szükséges anyagi feltételeket, dönt a költségvetési hozzájárulás mértékérıl és módjáról. 

(6) A helyi önkormányzat a törvény keretei között: 
a) önállóan alakíthatja szervezetét és mőködési rendjét, önkormányzati jelképeket alkothat, helyi 

kitüntetéseket és elismerı címeket alapíthat; 
b) önkormányzati tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik, az önként 

vállalt és a kötelezı önkormányzati feladatok ellátásáról egységes költségvetésébıl gondoskodik. Saját 
felelısségére vállalkozói tevékenységet folytathat. Kiegészítı állami támogatásra jogosult az önhibáján 
kívül hátrányos helyzetben levı települési önkormányzat; 
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c) szabadon társulhat más helyi önkormányzattal, érdekeinek képviselete és védelme céljából területi, 
valamint országos érdekképviseleti szervezetbe tömörülhet, feladat- és hatáskörében együttmőködhet 
külföldi helyi önkormányzattal, beléphet nemzetközi önkormányzati szervezetekbe. 

Ötv. 2. § (1) A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben demokratikus 
módon, széles körő nyilvánosságot teremtve kifejezi és megvalósítja a helyi közakaratot. 

(2) Önkormányzati döntést a helyi önkormányzat képviselı-testülete - annak felhatalmazására 
bizottsága, a részönkormányzat testülete, a helyi kisebbségi önkormányzat testülete, társulása, a 
polgármester -, illetıleg a helyi népszavazás hozhat. Törvény a polgármesternek, fıpolgármesternek, 
megyei közgyőlés elnökének kivételesen önkormányzati feladat- és hatáskört állapíthat meg. 

(3) A helyi önkormányzat véleményt nyilváníthat és kezdeményezést tehet a feladat- és hatáskörébe 
nem tartozó, de a helyi közösséget érintı ügyekben. A helyi önkormányzatnak a döntésre jogosult szerv a 
jogszabályban elıírt határid ın belül érdemi választ köteles adni. 

Ötv. 3. § Az önkormányzati jogokat, illetıleg az önkormányzat hatáskörének jogszerő gyakorlását az 
Alkotmánybíróság, illetıleg a bíróság védi. 

Ötv. 4. § Az 1-3. §-ban biztosított önkormányzati jogok minden helyi önkormányzat tekintetében 
egyenlıek. 

Ötv. 5. § A helyi önkormányzati jogok a településen választójoggal rendelkezı lakosok (továbbiakban: 
választópolgárok) közösségét illetik meg. A választópolgárok az önkormányzati testületbe választott 
képviselıik útján, és a helyi népszavazáson való részvételükkel gyakorolják az önkormányzáshoz való 
közösségi jogaikat. 
 

Preambulum 

A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam kiépülésével 
egyidejőleg az önkormányzati rendszer bevezetése mellett döntött, biztosítva a helyi 
önkormányzatok három kiemelkedıen fontos jogát: 

- az autonómiához való jogot, 
- a demokratikus helyi hatalomgyakorlást, valamint 
- az önkormányzati jogok bírósági védelmének jogát. 
Az egyre erısödı önkormányzatok révén olyan önszervezıdı helyi hatalomgyakorlás 

valósult meg, amelyben a lakosság közvetlenül, illetve választott helyi képviselıi útján - a 
törvények keretei között - önállóan intézheti a helyi ügyek széles körét. 

A helyi önkormányzatok - egy a helyi önállóságot anyagilag-szervezetileg-jogilag biztosító 
majdani önkormányzatbarát környezetben - fokozatosan képessé válhatnak arra, hogy a 
településen önfejlıdési folyamatokat indítsanak el, s a közmegelégedésére hatékonyan 
igazodjanak a helyi sajátosságok és igények sokszínőségéhez, önkormányzati minıségükben 
és önállóságukkal kapcsolódjanak az országos közfeladatok helyi érdekő megvalósításához. A 
helyi önkormányzat széles feladat- és hatáskörében eljárva törekszik a helyi közakarat 
kifejlesztésére és a helyi érdekek megjelenítésére. 

Mindezeket alapul véve és szem elıtt tartva Borsodivánka Község Önkormányzata 
önállóan, szabadon, demokratikus módon, széles körő nyilvánosságot teremtve intézi a község 
közügyeit, gondoskodik a közszolgáltatásokról és a közhatalom önkormányzati típusú helyi 
gyakorlásáról. 
    Borsodivánka község Önkormányzatának Képviselı-testülete (a továbbiakban: Képviselı-
testület) az Alkotmányban, valamint az önkormányzati törvényben foglalt alapvetı 
feladatainak ellátása kapcsán jelentkezı teendıit és ezek részletes szabályait a helyi 
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 
18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Szervezeti és Mőködési Szabályzatában 
(továbbiakban: szabályzat) határozza meg. 
 

 



 3 

I. Fejezet 

Az önkormányzat és jelképei 

SZMSZ l. § 
 

(1) Borsodivánka község közigazgatási területén a helyi önkormányzati jogok a település 
választópolgárainak közösségét illetik meg, melyet az önkormányzati testületbe közvetlenül 
választott képviselıi útján és a helyi népszavazáson való részvételükkel gyakorolnak. 
 
(2) Az önkormányzat jogi személy, melynek hivatalos megnevezése: Borsodivánka Község 
Önkormányzata. 
 
(3) Az önkormányzat székhelye: a Községháza, Borsodivánka, Szabadság út 12. 
 
(4) a) A képviselı-testület tagjainak száma: 7 fı és a polgármester, összesen 8 fı.  
 

SZMSZ 2. § 
 
(1) Az önkormányzat hivatalos jelképei a község címere, zászlaja és pecsétje. Használatuk 
rendjét külön önkormányzati rendelet szabályozza. 
 

SZMSZ 3. § 
 

(1) A képviselı-testületet a polgármester képviseli. 
 
(2) A képviselı-testület szervei: 

a) a polgármester 
b) a képviselı-testület bizottságai 
c) a képviselı-testület hivatala: Körjegyzıség elnevezéssel. 

 

Feladatok és hatáskörök 

Ötv. 6. § (1) A községnek, városnak, fıvárosnak és kerületeinek (továbbiakban: települési 
önkormányzat), a megyei önkormányzatnak egymástól eltérı feladat- és hatáskörei lehetnek: 

a) a helyi önkormányzatok a helyi igényektıl és teljesítıképességtıl függıen egymástól eltérı 
önkormányzati feladat- és hatásköröket vállalhatnak; 

b) törvény a nagyobb lakosságszámú és teljesítıképességő önkormányzatoknak - más helyi 
önkormányzatokhoz képest - több kötelezı feladat- és hatáskört állapíthat meg. A kisebb lakosságszámú 
település önkormányzata - amennyiben saját maga vagy társulásával arról közösen gondoskodni tud - 
mőködési területén önként vállalhatja a törvény által a nagyobb lakosságszámú települési 
önkormányzatnak, illetve megyei önkormányzatnak kötelezıen elıírt közszolgáltatás megszervezését. 
Ilyen esetben költségvetése számára igényelheti az átvállalt feladattal arányos fedezet biztosítását. 

(2) A helyi önkormányzat önként vállalt, illetıleg kötelezıen elıírt feladat- és hatáskörei a helyi 
közügyek széles körét fogják át. Törvény kivételesen utalhat helyi közügyet más szervezet feladat- és 
hatáskörébe. 

(3) A megyei és a települési önkormányzatok között nincs függıségi viszony, a kölcsönös érdekek 
alapján együttmőködnek. 

Ötv. 7. § (1) Törvény vagy törvény felhatalmazása alapján kormányrendelet kivételesen a 
polgármestert, a fıpolgármestert, a megyei közgyőlés elnökét államigazgatási hatósági hatáskörrel 
ruházhatja fel. Törvény vagy kormányrendelet államigazgatási feladatot, hatósági hatáskört állapíthat 
meg a jegyzınek, a fıjegyzınek és kivételesen a képviselı-testület hivatala ügyintézıjének is. 



 4 

(2) Törvényben vagy törvény felhatalmazása alapján kormányrendeletben elıírt esetekben honvédelmi, 
polgári védelmi, katasztrófa-elhárítási ügyekben a polgármester, a fıpolgármester, a megyei közgyőlés 
elnöke részt vesz az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában. 

(3) Ha a polgármester, a fıpolgármester, a megyei közgyőlés elnöke az (1) és (2) bekezdésben biztosított 
saját államigazgatási feladatkörében, illetve az államigazgatási hatósági hatáskörben jár el, a képviselı-
testület nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül. 

II. fejezet 

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT 

A települési önkormányzat feladata, hatásköre, szervei 

Ötv. 8. § (1) A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a 
településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a 
vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés, a csatornázás, a köztemetı fenntartása, a helyi közutak és 
közterületek fenntartása, helyi tömegközlekedés, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása; 
gondoskodás a helyi tőzvédelemrıl, közbiztonság helyi feladatairól; közremőködés a helyi 
energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában; az óvodáról, az alapfokú nevelésrıl, oktatásról, az 
egészségügyi, a szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokrólvaló gondoskodás; a 
közösségi tér biztosítása; közmővelıdési, tudományos, mővészeti tevékenység, sport támogatása; a 
nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének a biztosítása; az egészséges életmód közösségi 
feltételeinek elısegítése. 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feladatokban a települési önkormányzat maga határozza meg - a lakosság 
igényei alapján, anyagi lehetıségeitıl függıen -, mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el. 

(3) Törvény a települési önkormányzatokat kötelezheti arra, hogy egyes közszolgáltatásokról és 
közhatalmi helyi feladatok ellátásáról gondoskodjanak. E kötelezettségek a település nagyságától, a 
lakosságszámtól, és egyéb feltételektıl függıen eltérıen is megállapíthatók. 

(4) A települési önkormányzat köteles gondoskodni az egészséges ivóvízellátásról, az óvodai nevelésrıl, 
az általános iskolai oktatásról és nevelésrıl, az egészségügyi és a szociális alapellátásról, a közvilágításról, 
a helyi közutak és a köztemetı fenntartásáról; köteles biztosítani a nemzeti és az etnikai kisebbségek 
jogainak érvényesülését. 

(5) A települési önkormányzat a feladatai körében támogatja a lakosság önszervezıdı közösségeinek a 
tevékenységét, együttmőködik e közösségekkel. A képviselı-testület a szervezeti és mőködési 
szabályzatában határozza meg, mely önszervezıdı közösségek képviselıit illeti meg tevékenységi körében 
tanácskozási jog a képviselı-testület és bizottsága ülésein. 

Ötv. 9. § (1) Az önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a képviselı-
testületet illetik meg. A képviselı-testületet a polgármester képviseli. 

(2) Az önkormányzati feladatokat a képviselı-testület és szervei: a polgármester, a képviselı-testület 
bizottságai, a részönkormányzat testülete, a képviselı-testület hivatala látják el. 

(3) A képviselı-testület egyes hatásköreit a polgármesterre, a bizottságaira, a részönkormányzat 
testületére, a helyi kisebbségi önkormányzat testületére, törvényben meghatározottak szerint társulására 
ruházhatja. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja. Az átruházott hatáskör 
tovább nem ruházható. 

(4) A képviselı-testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások céljából önkormányzati intézményt, 
vállalatot, más szervezetet (a továbbiakban együtt: intézmény) alapíthat, kinevezi a vezetıiket. 1993. 
december 31. napját követıen vállalat már nem létesíthetı, gazdasági vállalkozás céljára a képviselı-
testület gazdasági társaságot alapíthat, vagy szövetkezet alapítását kezdeményezheti. 

Ötv. 10. § (1) A képviselı-testület hatáskörébıl nem ruházható át: 
a) a rendeletalkotás; 
b) szervezetének kialakítása és mőködésének meghatározása, továbbá a törvény által hatáskörébe utalt 

választás, kinevezés, megbízás; 
c) a helyi népszavazás kiírása, az önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerı címek 

meghatározása, használatuk szabályozása, díszpolgári cím adományozása; 
d) a gazdasági program, a költségvetés megállapítása, döntés a végrehajtásukról szóló beszámoló 

elfogadásáról, a helyi adó megállapítása, a településrendezési terv jóváhagyása, a képviselı-testület által 
meghatározott értékhatár feletti hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, továbbá a közösségi célú alapítvány és 
alapítványi forrás átvétele, és átadása; 

e) önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás; 



 5 

f) megállapodás külföldi önkormányzattal való együttmőködésrıl, nemzetközi önkormányzati 
szervezethez való csatlakozás; 

g) intézmény alapítása; 
h) közterület elnevezése, emlékmő állítás; 
i) eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál; 
j) a bíróságok népi ülnökeinek a megválasztása; 
k) állásfoglalás megyei önkormányzati intézmény átszervezésérıl, megszüntetésérıl, ellátási, 

szolgáltatási körzeteirıl, ha a szolgáltatás a települést is érinti; 
l) véleménynyilvánítás olyan ügyben, amelyben törvény az érdekelt önkormányzat álláspontjának a 

kikérését írja elı; 
m) a települési képviselı, a polgármester összeférhetetlenségi ügyében való döntés; a 33/A. § (2) 

bekezdésének b) pontjában meghatározott hozzájárulással kapcsolatos döntés; a vagyonnyilatkozati 
eljárással kapcsolatos döntés; 

n) amit törvény a képviselı-testület át nem ruházható hatáskörébe utal. 
(2) A képviselı-testület rendeletében a törvény által hatáskörébe utalt kinevezést, megbízást és 

intézmény alapítását a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló törvény szerint 
társulására ruházhatja. 

Ötv. 11. § (1) A képviselı-testület önkormányzati hatósági ügyben hozott határozata ellen 
fellebbezésnek nincs helye. 

(2) A polgármester (fıpolgármester), valamint a képviselı-testület bizottságának, részönkormányzat 
testületének önkormányzati jogkörben hozott hatósági határozata ellen a képviselı-testülethez lehet 
fellebbezést benyújtani. 

(3) A képviselı-testület (1) és (2) bekezdés alapján hozott határozatának a felülvizsgálatát 
jogszabálysértésre hivatkozással a bíróságtól lehet kérni a határozat közlésétıl számított harminc napon 
belül. A pert az önkormányzat ellen kell indítani. 
 

II. Fejezet 

Az Önkormányzat feladata, hatásköre 
 

SZMSZ 4.§ 
 
Az önkormányzat vállalja a helyi közszolgáltatások körébıl különösen a településfejlesztést, 
településrendezést, az épített és természeti környezet védelmét, a lakásgazdálkodást, a 
vízrendezést és csapadékvíz-elvezetést, a  településtisztaság biztosítását, a gondoskodást a 
közbiztonság helyi feladatairól, a gyermek és ifjúsági feladatokról, az idısekrıl való 
gondoskodást, a közremőködést a foglalkoztatás megoldásában, a közmővelıdés tevékenységi 
feltételeinek elısegítését. A képviselıtestület az önként vállalt feladatok tárgyában az éves 
költségvetésben, a gazdálkodást meghatározó pénzügyi tervben – a fedezet biztosítással 
egyidejőleg – foglal állást. 
 

SZMSZ 5.§ 
 

A képviselı-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik az Ötv. 10. §-ában felsoroltakon 
túlmenıen: 
 
(1) A képviselı-testület hatáskörébe utalt választás, kinevezés és megbízás esetén a személyi 
alapbér meghatározása; 
 
(2) Új, önként vállalt feladat vállalása, illetıleg önként vállalt feladatról történı lemondás; 
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(3) Hitelfelvétel, a képviselı-testület szerveinél és intézményeinél foglalkoztatott dolgozók 
egyhavi munkabére és annak járulékainak megfelelı összegő és erre a célra szolgáló 
hitelfelvétel kivételével; 
 
(4) Minden 500.000 Ft-ot meghaladó összegő vagyonügylet; 

 
(5) Gazdasági társaság alapítása, illetve abban való részvétel, gazdasági társaságból való 
kilépés, illetve gazdasági társaság megszüntetése. 
 

 
SZMSZ 6.§ 

 
Az önkormányzati hatáskörök a képviselı-testületet illetik meg. A képviselı-testület a 
következı hatásköröket ruházza át: 
           a) a polgármesterre: 

         - egyes szociális hatásköröket, 
         - egyes gazdálkodással kapcsolatos hatásköröket 

                (ezeket szabályozó rendeletei szerint) 
 
           b) a pénzügyi bizottságra: 

         - a polgármester szabadságának kiadásával és útiköltség elszámolásával kapcsolatos  
                munkáltatói jogot, 
      
            c) a szociális- és egészségügyi bizottságra: 
               - egyes szociális hatásköröket (ezt szabályozó rendelete szerint). 

III. Fejezet 

A helyi önkormányzás általános szabályai 

SZMSZ 7.§ 
 

Borsodivánka Község Önkormányzata - mellérendeltségi viszonyban -együttmőködik a 
környezı települések önkormányzataival, Mezıkövesd és Tiszafüred városok 
önkormányzataival, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzattal. A folyamatos és 
rendszeres kapcsolattartás a polgármester, az alpolgármester, illetve a körjegyzı feladata. 
 

SZMSZ 8.§ 
 
A képviselı-testület véleményt nyilvánít és kezdeményezést tehet a feladat- és hatáskörébe 
nem tartozó, de a helyi közösséget érintı ügyekben. E jogával különösen abban az esetben él, 
ha az ügy a településfejlesztéssel és üzemeltetéssel, a lakossági közszolgáltatások 
fejlesztésével áll szoros kapcsolatban. Ilyen ügyekben a képviselı-testület bármely tagja 
indítványozhatja, hogy a képviselı-testület csak a közvetlenül érintett lakossági réteg, érdek-
képviseleti szerv vagy társadalmi szervezet meghallgatása után nyilvánítson véleményt, 
illetve tegyen kezdeményezést. 
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A képviselı-testület mőködése 

Ötv. 12. § (1) A képviselı-testület szükség szerint, a szervezeti és mőködési szabályzatban 
meghatározott számú, de évente legalább hat ülést tart. Az ülést össze kell hívni a települési képviselık 
egynegyedének vagy a képviselı-testület bizottságának az indítványára. 

(2) A képviselı-testület elnöke a polgármester, aki összehívja és vezeti a képviselı-testület ülését. 
(3) A képviselı-testület ülése nyilvános. 
(4) A képviselı-testület 
a) zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetıi megbízatás adása, illetıleg visszavonása, 

fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylı személyi ügy 
tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele; továbbá önkormányzati, hatósági, 
összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor; 

b) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a 
nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. 

(5) A zárt ülésen a képviselı-testület tagjai, a kisebbségi szószóló és a jegyzı, továbbá meghívása esetén 
az érintett és a szakértı vesz részt. Törvény elıírhatja, mely esetben kötelezı az érintett meghívása. 

(6) A képviselı-testület a döntéseit (határozat, rendelet) nyílt szavazással hozza. Titkos szavazást tarthat 
a (4) bekezdésben foglalt ügyekben. A (3)-(5) bekezdésben foglaltak a bizottságra is vonatkoznak. 

(7) A helyi képviselık és polgármesterek általános választásán a nemzeti vagy etnikai kisebbség legtöbb 
szavazatot kapott jelöltje kisebbségének helyi szószólójává válik. Amennyiben nem tagja a képviselı-
testületnek, annak ülésein tanácskozási joggal részt vehet. Egyéb jogosítványait a nemzeti és etnikai 
kisebbségek jogairól szóló törvény szabályozza. 

Ötv. 13. § A képviselı-testület évente legalább egyszer, elıre meghirdetett közmeghallgatást tart, 
amelyen az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselıi közérdekő kérdést és javaslatot 
tehetnek. 

Ötv. 14. § (1) A képviselı-testület akkor határozatképes, ha az ülésen a települési képviselıknek több 
mint a fele jelen van. A javaslat elfogadásához a jelenlevı települési képviselık több mint a felének igen 
szavazata szükséges. 

(2) A képviselı-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a hozzátartozóját az ügy 
személyesen érinti. A települési képviselı köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az 
érintett települési képviselı kezdeményezésére vagy bármely települési képviselı javaslatára a képviselı-
testület dönt. A kizárt települési képviselıt a határozatképesség szempontjából jelenlevınek kell tekinteni. 

Ötv. 15. § (1) Minısített többség szükséges a 10. § a), b), e), f), g) pontban foglalt ügyek, továbbá a 
szervezeti és mőködési szabályzatban meghatározott ügyek eldöntéséhez, a képviselı kizárásához [14. § 
(2) bek.], valamint a 12. § (4) bekezdésének b) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez. 

(2) A minısített többséghez a megválasztott települési képviselık több mint a felének a szavazata 
szükséges. 

Ötv. 16. § (1) A képviselı-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok 
rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtására önkormányzati rendeletet 
alkot. 

(2) Az önkormányzati rendeletet a képviselı-testület hivatalos lapjában, illetıleg a helyben szokásos - a 
szervezeti és mőködési szabályzatban meghatározott - módon ki kell hirdetni. 

(3) Az önkormányzati rendeletet a polgármester és a jegyzı írja alá. Kihirdetésérıl a jegyzı 
gondoskodik. 

Ötv. 17. § (1) A képviselı-testület ülésérıl jegyzıkönyvet kell készíteni, amely a megjelent képviselık és 
meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszerő 
eredményét és a hozott döntéseket tartalmazza. A jegyzıkönyv elkészítésérıl a jegyzı gondoskodik. 

(2) A képviselı-testület ülésének a jegyzıkönyvét a polgármester és a jegyzı írja alá. A jegyzıkönyvet 
az ülést követı tizenöt napon belül a jegyzı köteles megküldeni a fıvárosi, megyei közigazgatási hivatal 
vezetıjének. 

(3) A választópolgárok - a zárt ülés kivételével - betekinthetnek a képviselı-testület elıterjesztésébe és 
ülésének a jegyzıkönyvébe. A zárt ülésrıl külön jegyzıkönyvet kell készíteni. 

Ötv. 18. § (1) A képviselı-testület a mőködésének részletes szabályait a szervezeti és mőködési 
szabályzatról szóló rendeletében határozza meg. 

(2) A képviselı-testület meghatározza azoknak a fórumoknak a rendjét (község-, várospolitikai fórum, 
városrész tanácskozás, falugyőlés stb.), amelyek a lakosság, a társadalmi szervezetek közvetlen 
tájékoztatását, a fontosabb döntések elıkészítésébe való bevonását szolgálják. Ezek állásfoglalásáról és az 
ott felmerült kisebbségi véleményekrıl tájékoztatni kell a képviselı-testületet. 

(3) A képviselı-testület a megbízatásának lejárta elıtt név szerinti szavazással, minısített többségő 
döntéssel kimondhatja a feloszlását. Ebben az esetben hetvenöt napon belüli idıpontra idıközi választást 
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kell kiírni. A képviselı-testület az új képviselı-testület alakuló üléséig, a polgármester az új polgármester 
megválasztásáig ellátja feladatát, gyakorolja hatáskörét. A képviselı-testület feloszlása nem mondható ki 
a választást követı hat hónapon belül, illetıleg a megbízatásának lejártát megelızı egy éven belül. Az 
idıközi választás költségét az önkormányzat viseli. 

IV. Fejezet 

A Képviselı-testület mőködése 
 

Munkaprogram, munkaterv, meghívó 
 

SZMSZ 9.§ 
 

(1) A polgármester programot terjeszt a képviselı-testület elé, amely - a testület 
megbízatásának idıtartamára - a településfejlesztés, a helyi közszolgáltatások szervezésének 
fıbb céljait, feladatait tartalmazza. A program azokat a helyi közügyeket, közszolgáltatásokat 
is rögzíti, amelyekben a feladatokat vállaló önszervezıdı közösségek és vállalkozások 
támogatást kapnak a képviselı-testülettıl. 
 
(2) A program tervezetének elıkészítésérıl, a képviselı-testület elé terjesztésérıl, valamint a 
végrehajtásáról szóló tájékoztatásról a polgármester gondoskodik. 
 
(3) A programot az általános helyi képviselı-választást követı hat hónapon belül kell 
elıterjeszteni és elfogadni. 
 

SZMSZ 10.§ 
 
(1) A képviselı-testület mőködésének alapja az éves idıszakra elkészített munkaterv. 
 
(2) A munkaterv tervezetét - a polgármester irányításával - a körjegyzı állítja össze és a 
polgármester terjeszti jóváhagyás végett a képviselı-testület elé. A polgármester gondoskodik 
arról, hogy a képviselı-testület és a bizottságok munkaterv tervezetei összhangban legyenek. 
A munkaterv tervezetét minden év december 15-ig kell a képviselı-testület elé terjeszteni. 
 

SZMSZ 11.§ 
 
(1) A képviselı-testület a munkaterv szerint, de évente legalább hat ülést tart. A képviselı-
testület az üléseit általában a Községházán tartja, de kihelyezett ülést is tarthat. 
 
(2) Az ülés meghívóját és az elıterjesztéseket a képviselıknek, a tanácskozási joggal 
meghívottaknak és a részvételi joggal jelenlévıknek az ülés elıtt legalább 5 nappal korábban 
kézhez kell kapni. Rendkívüli esetben  - a polgármester indítványára – 5 napon belül is 
kiküldhetı a meghívó. Ilyen esetben a képviselı-testület rövid úton (szóbeli üzenettel, 
telefonon, telefaxon stb.) is öszehívható. 
 
(3) A képviselı-testületI ülés meghívója tartalmazza az ülés idıpontját, helyét, napirendjét, a 
napirendek elıterjesztıit, napirendenként utalást az ülés nyilvánosságára, illetve zártságára. 
 
(4) A képviselı-testület ülésének meghívójához – az üléstervben szereplı fı napirendi       
pontonként – írásos elıterjesztést kell csatolni. Egyszerőbb ügyekben az elıterjesztés       
mellızhetı. 
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(5) A képviselı-testület ülésének idıpontjáról a község lakosságát a meghívónak a 
Körjegyzıség hirdetıtábláján történı kifüggesztésével kell értesíteni. 
 
(6) A polgármester rendkívüli testületi ülést köteles összehívni a képviselık legalább 1/4-
ének, vagy a testület valamely bizottságának a napirendet is tartalmazó írásbeli indítványára. 
A polgármester a képviselı-testületi összehívási kötelezettségének 3 napon belül tesz eleget 
azzal, hogy az ülés idıpontját 5 napon belülre tőzi ki. Ilyen sürgıs, halasztást nem tőrı 
esetben az ülés a legalkalmasabb formában - akár telefonon - is összehívható. 
 
(7) Ha a polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejőleg betöltetlen, illetve       
mindketten egyidejőleg tartósan akadályoztatva vannak, az ülést a korelnök hívja össze és       
vezeti.  
 
(8) Abban az esetben, ha a meghívó kézhezvételét követıen olyan sok képviselı jelenti be a       
távolmaradását, hogy az ülés határozatképességére nincs esély, a képviselıket,       
meghívottakat rövid úton értesíteni kell az ülés elmaradásáról és az ülés új idıpontjáról.       
Újabb meghívót kiküldeni nem kell. A körjegyzı az (5) bekezdés szerint kifüggesztett       
meghívón az ülés idıpontját kijavítja. 

 
A Képviselı-testület ülése. Az ülésvezetés szabályai 

 
SZMSZ 12.§ 

 
 (1) Az ülés megnyitása elıtt a polgármester (a jelenléti ív alapján) számbaveszi a       
megjelenteket és külön az elızetes bejelentéssel, külön az anélkül távolmaradottakat. Ha       
az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. 
 
(2) Ha az ülés a meghívóban szereplı kezdı idıpontot követı 20 perc múlva sem válik       
határozatképessé, az ülés elmarad. Az ülést az eredeti napot követı harmadik naptári       
napon, ugyanazon idıpontban, ugyanazzal a napirenddel kell megtartani. Ebben az       
esetben nem kell újabb meghívót kiküldeni, hanem a megjelenteket be kell jelenteni, a        
távolmaradt képviselıket  pedig rövid úton értesíteni kell. A körjegyzı a 11. § (5) bekezdése       
szerint kifüggesztett meghívón az ülés napját kijavítja. Az ismételten határozatképtelen       
ülés, ülések során szintén eszerint kell eljárni. 
 
(3) Az ülés megnyitását követıen a polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. A       
napirendrıl a képviselı-testület vita nélkül, egyszerő szótöbbséggel, határozathozatal nélkül 
dönt. 
 
(4) A napirend elfogadását követıen a polgármester bejelenti a zárt ülést igénylı       
napirendeket, majd szavazásra teszi fel az ülés zártságára nézve azokat a napirendeket,       
melyek tárgyalására a képviselı-testület zárt ülést rendelhet el. 
 
(5) A képviselı-testület elıbb a nyilvánosan, majd a zárt ülésen tárgyalandó ügyeket tárgyalja       
meg. 
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(6) A polgármester a nyilvános ülésen tárgyalandó napirendek elıtt a nyilvános ülésen hozott      
- lejárt határidejő – határozatok végrehajtásáról és az elızı ülés óta tett fontosabb       
intézkedésekrıl ad tájékoztatást. A zárt ülésen hozott – lejárt határidejő – határozatok       
végrehajtásáról a zárt ülés megkezdésekor ad tájékoztatást a polgármester. 
 

SZMSZ 13.§ 
 
(1) A polgármester minden egyes elıterjesztés felett külön-külön nyit vitát. 
 
(2) Az elıterjesztıhöz a képviselı-testület tagjai, a tanácskozási joggal meghívottak kérdést       
intézhetnek, a kérdések feltevését a polgármester a jelentkezés sorrendjében engedélyezi.      
A kérdésekre a vita megkezdése elıtt kell választ adni. 
 
(3) A polgármester minden felvilágosítást köteles megadni, véleményét azonban elnöki      
minıségében nem hangoztathatja, azt csak mint képviselı-testületi tag teheti meg. 
 
(4) A vitában jelentkezési sorrendben, a polgármester engedélye alapján lehet részt venni. A      
hozzászólások idıtartamának korlátozására, a vita lezárására a képviselı-testület bármely      
tagja javaslatot tehet. A javaslatról a képviselı-testület egyszerő többséggel dönt. 
 
(5) A vita lezárása után a napirend elıterjesztıje választ ad a vita során elhangzott kérdésekre. 
 
(6) Ha a körjegyzı a megvitatott javaslat törvényességét érintı észrevételt kíván tenni, részére       
soron kívül szót kell adni. 
 

SZMSZ 14.§ 
 

(1) A polgármester köteles gondoskodni a tanácskozás rendjének fenntartásáról. 
 
(2) A nyilvános ülésre megjelenı hallgatóság a részére kijelölt helyeket foglalhatja el , s a       
tanácskozás rendjét semmilyen módon – pl. beszéddel stb. – nem zavarhatja. A       
hallgatóság sem a tetszését, sem a nem tetszését nem nyilváníthatja ki, ezzel a tanácskozás       
rendjét nem zavarhatja, a képviselıket nem befolyásolhatja. Zárt ülés elrendelésekor a       
hallgatóság köteles elhagyni a tanácskozó termet és a folyosót. 
 
(3) A polgármester a rendzavarót (rendzavarókat) elsı esetben rendre utasítja, ismételt       
rendzavaráskor a terembıl kiutasítja. 
 
(4) A polgármester rosszallással említi meg azt a képviselıt, aki a testületi ülésen a testületet,       
vagy annak bármely tagját megsérti, testületi ülésrıl elızetes bejelentés nélkül hiányzik,       
illetıleg esküjéhez méltatlan magatartást tanúsít. A rosszallást az ülés jegyzıkönyvébe        
kell foglalni. 
 

SZMSZ 15.§ 
 

(1) Az ülést levezetı polgármester feladatai és jogosítványai: 
a) megnyitja és berekeszti az ülést, 
b) megállapítja és az ülés folyamán figyelemmel kíséri a határozatképességet, 
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c) napirend elıtt tájékoztatást ad a két ülés közötti eseményekrıl, az átruházott hatáskörben 
tett intézkedésekrıl, beszámol az elızı testületi ülés bejelentései nyomán tett intézkedésekrıl, 
melyrıl a képviselı-testület nem alakszerő határozattal dönt, 

d) negyedévenként írásbeli tájékoztatást ad a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, 
e) elıterjeszti, szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot, 
f) napirendi pontonként vezeti a vitát, szavazásra bocsátja a döntési javaslatokat, 
g) kiegészítést kérhet, ennek lehetıségét megadhatja az elıterjesztınek, 
h) hozzászóláskor megadja, illetve megvonja a szót, a képviselı-testület ezt vita nélkül, 

egyszerő szótöbbséggel felülbírálhatja, 
i) hosszúra nyúlt vita mielıbbi lezárása érdekében indítványozza a hozzászólások 

idıtartamának korlátozását vagy a vita lezárását, 
j) figyelmezteti a hozzászólót, ha mondanivalója eltér a tárgyalt témától, vagy ha ismétli az 

általa korábban már elmondottakat. A figyelmeztetés eredménytelensége esetén megvonja a 
szót, aminek következményeként az illetı személy ugyanazon ügyben nem szólalhat fel, 

k) ügyel a módosító indítványok és határozati javaslatok precíz megfogalmazására, 
szavazásra bocsátásuk elıtt felolvassa azok szövegét, 

l) napirendi pontonként szavazásra bocsátja - elıször a módosító, kiegészítı indítványokat, 
figyelemmel az idıbeli elıterjesztések sorrendjére - az eredeti határozati javaslatot, 

m) kihirdeti a határozatokat, 
n) biztosítja a képviselık interpellációs és kérdezési jogának gyakorlását, 
o) tárgyalási szünetet rendelhet el a tanácskozás folytatását akadályozó körülmény 

felmerülésekor, az ülést meghatározott idıre félbeszakíthatja vagy berekesztheti, 
p) biztosítja az ülés zavartalan rendjét. 
 

(2) Személyes megjegyzésként - 2 perces idıtartamra - bármely képviselı szót kaphat a vita 
lezárása után a hozzászólásával kapcsolatban felmerült esetleges félreértések eloszlatása 
érdekében. 
 
(3) A napirendi pont tárgyalása során bármely képviselı tárgyalási szünet elrendelését kérheti 
a polgármestertıl. A szünet idıtartamát napirendenként legfeljebb 15 percben állapíthatja 
meg. Amennyiben a polgármester a kérést nem teljesíti, ezen döntését a testület egyszerő 
többséggel felülbírálhatja. 

 
Elıterjesztések 

 
SZMSZ 16.§ 

 
A képviselı-testület elé a következı megjelöléssel kerülhetnek elıterjesztések: 

a) önkormányzati rendelet-tervezet, 
b) beszámoló, jelentés vagy javaslat, 
c) ügyrendi indítvány, 
d) tájékoztató, 
e) interpelláció, 
f) kérdés, 
g) egyéb közlemények, információk, bejelentések. 
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A képviselı-testület döntései, a döntéshozatal módja 
 

SZMSZ 17.§ 
 

(1) A képviselı-testület: 
a) rendeletet alkot, 
b) határozatot hoz. 
 

(2) A képviselı-testület jegyzıkönyvi rögzítéssel, alakszerő határozat nélkül dönt: 
a) a sürgısségi indítványról, 
b) ügyrendi kérdésekrıl, 
c) a képviselıi interpellációra adott válasz elfogadásáról, 
d) tájékoztató anyag elfogadásáról. 
 

(3) A képviselı-testület határozatait rendszerint nyílt szavazással, általában egyszerő 
szótöbbséggel hozza, melyhez a jelenlévı képviselık több mint a felének igen szavazata 
szükséges. 
 
(4) Minısített többség - a megválasztott képviselık több mint felének igen szavazata 
szükséges: 

a) rendeletalkotás 
b) önkormányzat szervezetének kialakítása és mőködésének meghatározása, 
c) az önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerı címek meghatározása, használatuk 

szabályozása, a díszpolgári cím adományozása, 
d) a gazdasági program megállapítása és a végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása, 
e) költségvetés megállapítása, döntés a végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról, 
f) a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés és megbízás, 
g) megállapodás külföldi önkormányzattal való együttmőködésrıl, nemzetközi 

önkormányzati szervezetekhez való csatlakozás 
h) településrendezési terv jóváhagyása 
i) hitelfelvétel - a képviselı-testület szerveinél és intézményeinél foglalkoztatott dolgozók 

egyhavi munkabére és annak járulékainak megfelelı összeg hitelfelvétel kivételével, 
j) kötvénykibocsátás, továbbá a közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele és 

átadása, 
k) önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való 

csatlakozás, intézmény és önkormányzati vállalkozás alapítása, 
l) helyi adók megállapítása, 
m) a képviselı-testület megbízatásának lejárta elıtti feloszlatás kimondása, 
n) az Ötv. szerint a polgármester tisztségének megszüntetése érdekében a polgármester 

elleni kereset benyújtása, 
o) jogszabályokban és a szabályzatban meghatározott egyéb esetekben, 

 
(5) A képviselı-testület titkos szavazást tarthat mindazokban az ügyekben, amelyekben zárt 
ülést köteles tartani, illetve zárt ülést tarthat. 
 
(6) Titkos szavazás esetén a képviselı-testület tagjai sorából választja meg a szavazatszámláló 
bizottság elnökét és két tagját. 
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(7) A titkos szavazás borítékba helyezett szavazólapon, a szavazás titkosságának 
biztosításával és urna igénybevételével történik. A titkos szavazásról külön jegyzıkönyv 
készül, amely tartalmazza: 

a) a szavazás helyét, napját, kezdetét és végét, 
b) a szavazatszámláló bizottság tagjainak nevét és tisztségét, 
c) a szavazás során felmerült körülményeket, 
d) a szavazás eredményét, a meghozott döntést. 
 

(8) A titkos szavazás lebonyolításának technikai feltételeit a körjegyzı biztosítja. 
 

SZMSZ 18.§ 
 
(1) Név szerinti szavazást kell elrendelni, ha 

a) azt törvény írja elı, 
b) legalább két képviselı írásban benyújtott javaslatában indítványozza. 
 

(2) Ügyrendi kérdésben név szerinti szavazást tartani nem lehet. 
 
(3) A név szerinti szavazás úgy történik, hogy a körjegyzı, távollétében megbízottja 
felolvassa a képviselı-testület tagjainak nevét, és a jelenlévı tagok pedig nevük 
felolvasásakor "igen"-nel vagy "nem"-mel szavaznak. 
 
(4) A név szerinti szavazás minden esetben külön hitelesített, a képviselık neveit alfabetikus 
sorrendben tartalmazó névsor szerint történik, melyet a jegyzıkönyv eredeti példányához kell 
csatolni. 
 

Határozat. Rendeletalkotás 
 

SZMSZ 19.§ 
 
(1) A képviselı-testület határozatait naptári évenként 1-el kezdıdı folyamatos számozással, a 
meghozatal idejének (év, hó, nap) megjelölésével kell ellátni: ……./20….(… …) számú 
képviselıtestületi határozat. 

 
(2) A határozat tartalmazza a meghozott döntést. Ha a döntés feladatot is tartalmaz, illetve ha 
a döntés végrehajtást igényel, a határozatnak tartalmaznia kell a végrehajtásért felelıs 
megnevezését és a végrehajtás határidejét is. 
 

SZMSZ 20.§ 
 

(1) Rendeletalkotást kezdeményezhet: 
- a polgármester, az alpolgármester, 
- a képviselı, 
- a bizottság , 
- a  körjegyzı. 

 
(2) A kezdeményezés elfogadásáról – a polgármester elıterjesztése alapján – a képviselı-
testület dönt. A rendelettervezetet a körjegyzı készíti el. 
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(3) Az önkormányzati rendeleteket naptári évenként 1-el kezdıdı folyamatos sorszámozással 
kell ellátni. A rendelet megjelölése magában foglalja az önkormányzat megnevezését, a 
rendelet kihirdetésének idejét, számát, megnevezését és címét: Borsodivánka 
Önkormányzatának …/200…(… …) rendelete a ……………..-ról. 

 
(4) A rendeletet a községháza hirdetıtábláján 3 napra ki kell függeszteni. A rendelet 
kihirdetésének napja: a rendelet hirdetıtábláról való levételének napja. A kihirdetésrıl a 
körjegyzı gondoskodik. Az önkormányzati rendeletekrıl – térítés ellenében – másolatot 
készít a Körjegyzıség. 

 
Kérdés, interpelláció 

 
SZMSZ 21.§ 

 
(1) Kérdés: az önkormányzati hatáskörbe tartozó szervezeti, mőködési, döntési, elıkészítı 
jellegő felvetés vagy tudakozódás. A kérdésre választ a polgármester, az alpolgármester, a 
bizottság elnöke, a körjegyzı, valamint a körjegyzı megbízásából a Körjegyzıség 
köztisztviselıje adhat. A kérdések feltételére külön napirendi pont keretében kerül sor. 
 
(2) A kérdést maximum 3 perces idıkeretben lehet feltenni, a válaszadás idıtartama sem lehet 
több 3 percnél. A kérdésre a képviselı-testület ülésén vagy az azt követı 15 napon belül 
írásban köteles választ adni a megkérdezett. Az írásos választ a képviselı-testület valamennyi 
tagjának meg kell küldeni. A válasz elfogadásáról a képviselı minden további kiegészítés 
nélkül igennel vagy nemmel nyilatkozik. 
 

SZMSZ 22.§ 
 
(1) Az interpelláció: olyan, önkormányzati ügyben benyújtott írásos felvilágosításkérés, amely 
problémát tár fel, és arra kér választ, hogy az miként szüntethetı meg, vagy valamilyen 
mulasztás, helytelen gyakorlat, panasz orvoslását kéri. 
 
(2) Az interpellációkat a képviselı-testület ülését megelızı harmadik nap 15.00 óráig lehet 
írásban benyújtani a polgármesternél. A képviselı interpellációját a testület ülésén szóban 
megismételheti, kiegészítheti. 
 
(3) Az interpellációra a polgármester, az alpolgármester vagy a körjegyzı köteles a képviselı-
testület ülésén választ adni. A válaszadási kötelezettség az interpelláltat csak az elızetesen 
benyújtott interpelláció tekintetében terheli. 
 
(4) A szóban is elmondott interpelláció és az interpellációra adandó válasz idıtartama nem 
lehet több 3 percnél. 
 
(5) Az interpellációra adott válasz elfogadásáról az interpelláló nyilatkozik, amennyiben 
válasza nemleges, a képviselı-testület vita nélkül, egyszerő szótöbbséggel dönt. 
 
(6) Amennyiben az interpelláló képviselı nincs jelen az ülésen, a választ a képviselı-testület 
soron következı ülésén kell megadni. 
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(7) Amennyiben a képviselı-testület nem fogadta el a választ, az interpelláció tárgyában a 
válaszadásra kötelezett köteles vizsgálatot folytatni és az arról szóló tájékoztatót a képviselı-
testület soron következı ülése elé terjeszteni. 
 
(8) Az interpelláció tárgyának kivizsgálásába lehetıleg be kell vonni az interpelláló képviselıt 
is. 
 
(9) Az interpelláció tartalmától függıen a képviselı-testület a vizsgálattal az illetékes 
bizottságot is megbízhatja. 
 

A jegyzıkönyv 
 

SZMSZ 23.§ 
 

(1) A képviselı-testület ülésérıl jegyzıkönyvet kell készíteni az Ötv. 17. §-ában 
meghatározott tartalommal. Ennek megfelelıen a jegyzıkönyv tartalmazza: 

a) a képviselı-testület jelenlévı tagjainak nevét, 
b) meghívottak nevét, 
c) a tárgyalt napirendi pontokat, 
á) a tanácskozás lényegét - ezen belül csak a határozati javaslatot érintı, módosító 

kiegészítı indítványokat, 
e) a határozathozatal módját, 
f) a szavazás számszerő eredményét, 
g) a hozott döntéseket, 
h) a polgármester esetleges intézkedéseit (az ülésen történt fontosabb eseményeket), 
i) az elhangzott kérdéseket, interpellációkat, valamint az ezzel kapcsolatos válaszokat és 

határozatokat. 
 

(2) A képviselı-testületi ülésen készült jegyzıkönyvet a polgármester és a körjegyzı írják alá. 
 
(3) A jegyzıkönyvet 3 példányban kell elkészíteni, ebbıl 

a) az eredeti példányt évenként be kell kötni, 
b) egy példány munkapéldány, 
c) egy példányt az Ötv. alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal 

vezetıjének kell megküldeni. 
 

(4) A jegyzıkönyv eredeti példányával együtt kell kezelni: 
a) a meghívót, 
b) az elıterjesztéseket, 
c) az írásban benyújtott interpellációkat, 
d) a jelenléti ívet, 
e) a név szerinti szavazásról készült jegyzıkönyvet. 
 

(5) Zárt ülésrıl készült jegyzıkönyv vezetése megegyezik az általános szabályokkal, de 
kezelésérıl - a korlátozott betekintési jogra tekintettel - a körjegyzınek külön kell 
gondoskodni. A zárt ülésen hozott határozatok sorszámozása folyamatosan történik. 
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(6) A jegyzıkönyvbıl határozatkivonatot kell készíteni. A kivonatot a képviselı-testületi ülést 
követı 15 napon belül meg kell küldeni: 

a) a végrehajtásért felelısöknek, 
b) mindazoknak, akiket a határozat érint. 
 

(7) A hozott határozatokról idırendi sorrendben nyilvántartást kell vezetni, amelyben a 
körjegyzı által megadott szempontok szerinti adatok kerülnek feltüntetésre. A nyilvántartás 
kezelése a Körjegyzıség feladata. 

Az alakuló üléssel kapcsolatos szabályok 

SZMSZ 24.§ 
 

(1) Az alakuló ülést a választást követı 15 napon belül össze kell hívni. Az összehívásról a 
polgármester gondoskodik. 
 
(2) Az alakuló ülést a polgármester eskütételéig a legidısebb települési képviselı, mint 
korelnök vezeti. 
 
(3) Az alakuló ülésen dönt a testület: 

a) az alpolgármester személyérıl, 
b) polgármester, alpolgármester illetményérıl, 
c) Szervezeti és Mőködési Szabályzat felülvizsgálatának elrendelésérıl, 
d) dönthet tanácsnok választásáról, 
e) dönthet továbbá a bizottsági struktúra kialakításáról, a bizottságok elnevezésérıl és 

tagjairól. 
 

Lakossági fórumok 
 

SZMSZ 25.§ 
 

 (1) A képviselı-testület évente egy alkalommal közmeghallgatást köteles tartani. A 
közmeghallgatás idıpontjáról, helyérıl, napirendi pontjáról a lakosságot a közmeghallgatás 
elıtt legalább 2 héttel családonként (lakóépületenként) kiküldendı írásos meghívóval 
értesíteni kell. 
 
(2) A képviselıtestület döntése alapján szükség szerint, de legalább 2 évenként, a 
polgármester falugyőlést hív össze. A falugyőlésen a polgármester tájékoztatást ad az 
önkormányzat mőködésérıl, kikéri a falugyőlés állásfoglalását azokban a kérdésekben, 
melyeket a képviselıtestület esetenként aktuálisnak és fontosnak tart. A polgármester a 
falugyőlést követı testületi ülésen tájékoztatja a képviselıtestületet a falugyőlés 
állásfoglalásáról és az ott felmerült kisebbségi véleményekrıl. 
 
(3) A képviselı-testület a különbözı lakossági fórumok szervezésérıl az éves munkaterv 
elfogadásakor dönt. 
 
(4) A képviselı-testület egyszerő szótöbbséggel elrendelheti a munkatervtıl eltérı 
közmeghallgatás tartását is. 
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A települési képviselı 

Ötv. 19. § (1) A települési képviselı a település egészéért vállalt felelısséggel képviseli a választóinak az 
érdekeit. Részt vehet a képviselı-testület döntéseinek elıkészítésében, végrehajtásuk szervezésében és 
ellenırzésében. A települési képviselık jogai és kötelességei azonosak. A települési képviselı az alakuló 
ülésen, illetve a megválasztását követı ülésen a 32. § szerint esküt tesz. 

(2) A települési képviselı: 
a) a képviselı-testület ülésén a polgármestertıl (alpolgármestertıl), a jegyzıtıl, a bizottság elnökétıl 

önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen - vagy legkésıbb tizenöt napon belül 
írásban - érdemi választ kell adni; 

b) kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzıkönyvhöz kell mellékelni; illetıleg kérésére a 
véleményét rögzíteni kell a jegyzıkönyvben; 

c) tanácskozási joggal részt vehet bármely bizottság ülésén. Javasolhatja a bizottság elnökének a 
bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását, amelyet a bizottság legközelebbi ülése elé kell 
terjeszteni és tárgyalására a települési képviselıt meg kell hívni. Kezdeményezheti, hogy a képviselı-
testület vizsgálja felül bizottságának, a polgármesternek, a részönkormányzat testületének, a helyi 
kisebbségi önkormányzat testületének - a képviselı-testület által átruházott - önkormányzati ügyben 
hozott döntését; 

d) megbízás alapján képviselheti a képviselı-testületet; 
e) a képviselı-testület hivatalától igényelheti a képviselıi munkájához szükséges tájékoztatást, ügyviteli 

közremőködést. Közérdekő ügyben kezdeményezheti a képviselı-testület hivatalának intézkedését, 
amelyre a hivatal tizenöt napon belül érdemi választ köteles adni; 

f) köteles részt venni a képviselı-testület munkájában. 
Ötv. 20. § (1) A települési képviselıt a testületi munkában való részvételhez szükséges idıtartamra a 

munkahelyén fel kell menteni a munkavégzés alól. Az emiatt kiesett jövedelmét a képviselı-testület téríti 
meg, melynek alapján a települési képviselı társadalombiztosítási ellátásra is jogosult. A képviselı-testület 
átalányt is megállapíthat. 

(2) A képviselı-testület a települési képviselınek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a 
tanácsnoknak - törvény keretei között - rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást 
állapíthat meg. 

Ötv. 21. § A képviselı-testület a polgármesternek, bármely települési képviselınek a javaslatára a 
települési képviselık közül tanácsnokokat választhat. A tanácsnok felügyeli a képviselı-testület által 
meghatározott önkormányzati feladatkörök ellátását. 
 

SZMSZ 26.§ 
 

      (1) A települési képviselı Borsodivánka község egészéért vállalt felelısséggel képviseli 
választói érdekeit. A települési képviselı az alakuló ülésen illetve, a megválasztását követı 
ülésen az alábbi szövegő esküt teszi: 

"Én.........................................esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak 
népéhez hő leszek, az alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom, az állami és 
szolgálati titkot megırzım, megbízatásomhoz híven, pártatlanul, lelkiismeretesen járok el, és 
a legjobb tudásom szerint, minden igyekezetemmel Borsodivánka község javát szolgálom." 
 

      (2) A települési képviselı a képviselıi tevékenysége során hivatalos személyként jár el: a 
hivatalos személyeket megilletı jogi védelemben részesül, illetve viseli a hivatalos személyek 
speciális jogi felelısségét. 
 
(3) A települési képviselı: 

a) a képviselı-testület ülésén a polgármestertıl (alpolgármestertıl), a körjegyzıtıl, a  
     bizottság elnökétıl önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet a kérdés, az  
     interpelláció szabályai szerint. 
b) kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzıkönyvhöz kell 
     mellékelni, illetve kérésére a véleményét a jegyzıkönyvben rögzíteni kell, 
c) tanácskozási joggal részt vehet a bizottsági ülésen, javasolhatja a bizottság 
     elnökének a feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását, amelyet a bizottság  
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     legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és tárgyalására a települési képviselıt 
     meg kell hívni. 
d) kezdeményezheti, hogy a képviselı-testület vizsgálja felül bizottságának, a  
     polgármesternek – a képviselıtestület által átruházott – önkormányzati ügyben  
     hozott döntést, 
e) megbízás alapján képviselheti a képviselıtestületet, 
f) a Körjegyzıségtıl igényelhet a képviselıi munkájához szükséges  
    tájékoztatást, ügyviteli közremőködést, 
g) közérdekő ügyekben kezdeményezheti a Körjegyzıség intézkedését, 
     a kezdeményezésre a hivatal 15 napon belül érdemi választ köteles adni. 
 

SZMSZ 27.§ 
 

A képviselı fıbb kötelezettségei: 
a) Tevékeny részvétel a képviselı-testület munkájában. 
b) A képviselı köteles a testületi, bizottsági üléseken megjelenni, illetve távollétét az ülés 

megkezdése elıtt legalább 3 órával a polgármesternek, a bizottság elnökének személyesen, 
vagy telefonon bejelenteni (igazolt távollét). 

c) A képviselı, a bizottság nem képviselı tagja a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen 
köteles megtartani a tudomására jutott állami és szolgálati titkot, valamint köteles figyelembe 
venni az Alkotmánynak, a Polgári Törvénykönyvnek a magántitokra, továbbá a személyes 
adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvénynek 
a szabályait. 

d) Köteles a település egészéért vállalt felelısséggel képviselni választóinak érdekeit. 
e) A személyes érintettség bejelentése. 
f) Olyan magatartást tanúsítani, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre, választói 

bizalmára. 

A képviselı-testület bizottságai 

Ötv. 22. § (1) A képviselı-testület határozza meg bizottsági szervezetét, és választja meg bizottságait. A 
képviselı-testület a kétezernél több lakosú településen pénzügyi bizottságot választ. Törvény más bizottság 
megalakítását is elrendelheti. 

(2) A képviselı-testület a kisebbségi jelöltként mandátumot nyert tagjai kezdeményezésére kisebbségek 
ügyeivel foglalkozó bizottságot hoz létre. 

(3) A vagyonnyilatkozatok vizsgálatát a szervezeti és mőködési szabályzatban meghatározott bizottság 
végzi. 

Ötv. 23. § (1) A bizottság - a feladatkörében - elıkészíti a képviselı-testület döntéseit, szervezi és 
ellenırzi a döntések végrehajtását. A képviselı-testület határozza meg azokat az elıterjesztéseket, 
amelyeket bizottság nyújt be, továbbá amely elıterjesztések a bizottság állásfoglalásával nyújthatók be a 
képviselı-testületnek. 

(2) A képviselı-testület döntési jogot adhat bizottságainak és a bizottság döntését felülvizsgálhatja, 
önkormányzati rendeletben hatósági hatáskört állapíthat meg bizottságának. 

(3) A bizottság határozatképességére és határozathozatalára a képviselı-testületre vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni. 

Ötv. 24. § (1) A bizottság elnökét és tagjainak több mint a felét a települési képviselık közül kell 
választani. A polgármester, az alpolgármester, a képviselı-testület hivatalának dolgozója nem lehet a 
bizottság elnöke, tagja. 

(2) A bizottságba indokolt beválasztani a feladatköre szerinti területen szolgáltatást nyújtó jelentısebb 
szervezet képviselıjét, társadalmi szervezet küldöttjét, a szolgáltatást igénybe vevı más választópolgárt. 

Ötv. 25. § (1) A bizottságot a polgármester indítványára össze kell hívni. 
(2) A polgármester felfüggesztheti a bizottság, a részönkormányzat testülete döntésének a 

végrehajtását, ha az ellentétes a képviselı-testület határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit. A 
felfüggesztett döntésrıl a képviselı-testület a következı ülésén határoz. 
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Ötv. 26. § A bizottsági döntéshozatalból kizárható az, akit vagy akinek a hozzátartozóját személyesen 
érinti az ügy. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni. A kizárásról az elnök esetén a 
polgármester, bizottsági tag esetén a bizottság dönt. 

Ötv. 27. § A bizottság a feladatkörében ellenırzi a képviselı-testület hivatalának a képviselı-testület 
döntéseinek az elıkészítésére, illetıleg végrehajtására irányuló munkáját. Ha a bizottság a hivatal 
tevékenységében a képviselı-testület álláspontjától, céljaitól való eltérést, az önkormányzati érdek 
sérelmét, vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észleli, a polgármester intézkedését kezdeményezheti. 

Ötv. 28. § (1) A képviselı-testület - szervezeti és mőködési szabályzatában - településrészi 
önkormányzatot hozhat létre települési képviselıkbıl, más választópolgárokból. A településrészi 
önkormányzati testület vezetıje települési képviselı. 

(2) A képviselı-testület a településrészt érintı ügyekben egyes hatásköreit átruházhatja a településrészi 
önkormányzatra, anyagi eszközöket adhat számára. 

Ötv. 29. § A bizottságok mőködésének ügyviteli feladatait a képviselı-testület hivatala látja el. A 
településrészi önkormányzati testület munkájának segítésére a képviselı-testület hivatali kirendeltségeket 
hozhat létre, amelyek egyben a lakossági ügyintézésben ügyfélszolgálati teendıket is elláthatnak. 

V. Fejezet 

A képviselı-testület bizottságai  
 

SZMSZ 28.§ 
 
(1) A képviselı-testület az Ötv. 22-29. §-aiban meghatározott feltételek betartása mellett 
bizottságokat hoz létre. 
 
(2)  A bizottság elnökét, alelnökét és tagjainak több mint a felét a települési képviselık közül 
kell választani. 
 
(3) A képviselı-testület a következı állandó bizottságokat  választja meg: 
 a) szociális- és egészségügyi bizottság 
 b) pénzügyi bizottság 
 c) kulturális, ifjúsági és sportbizottság. 
 
(4) A képviselı-testület esetenkénti feladataira ideiglenes (ad-hoc) bizottságot hozhat létre, 
melynek létrehozására, mőködésére az e szabályzatban írtakat kell értelemszerően alkalmazni. 
 
(5) A bizottság a belsı mőködési szabályait - az Ötv. és e szabályzat keretei között - maga 
állapítja meg. 
 
(6) A bizottságok ügyviteli teendıinek ellátásáról a körjegyzı felügyelete mellett a 
Körjegyzıség gondoskodik. 
. 
(7) A bizottságok elnökeire a polgármester tesz javaslatot. 
 
(8) A bizottság képviselı-testületi tagjaira a képviselı-testület bármely tagja tehet javaslatot. 
 
(9) A bizottság nem képviselı-testületi tagjaira a bizottság elnöke tesz javaslatot. 
 
(10) a) A bizottság elnökének és tagjainak megválasztása nyílt szavazással, minısített 
többséggel történik. 

b) Az Ötv. alapján létrehozott bizottság elnökének és tagjának a polgármester, az 
alpolgármester és a Körjegyzıség dolgozója nem választható. 
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(11) A bizottság elnökének visszahívására a bizottság tagjai - minısített többségő szavazással 
hozott döntésükkel - , illetve a polgármester tehetnek javaslatot a képviselı-testületnek. 

 
(12) A bizottság tagjának visszahívására a visszahívás kezdeményezésének rövid indoklásával 
együtt a bizottság elnöke tehet javaslatot a képviselı-testületnek. 
 
(13) A visszahívásról az új bizottsági tag megválasztásával egyidejőleg a képviselı-testület 
nyílt szavazással, minısített szótöbbséggel dönt. 
 
(14) A bizottság képviselı és nem képviselı tagjainak jogai és kötelezettségei a bizottsági 
mőködéssel összefüggésben azonosak. 
 
(15) a) A bizottság nem képviselı tagjai megválasztásukat követıen a képviselı-testület elıtt 
esküt tesznek. Az eskü szövege megegyezik a képviselıi eskü szövegével. 

b) Amennyiben a tag az eskütételen nem jelenik meg, késıbbi idıpontban, a polgármester 
elıtt teszi le az esküt. 

A bizottsági mőködés fıbb szabályai 

SZMSZ 29.§ 
 

(1) A bizottság határozatképességére és határozathozatalára a képviselı-testületre vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni.  
 
(2) A bizottság ülését az elnök hívja össze és vezeti. Az elnök akadályoztatása esetén a 
polgármester jogosult a bizottság ülését összehívni és vezetni. 
 
(3) A bizottság elnöke köteles a bizottságot összehívni: 

a) a képviselı-testület döntése alapján, 
b) a polgármester indítványára, 
c) a bizottsági tagok legalább 1/4-ének írásos indítványára. 
 

(4) A bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet: 
a) bármely települési képviselı, 
b) a polgármester, alpolgármester, 
c) körjegyzı (körjegyzı megbízottja), 
d) a Körjegyzıség üggyel és szakterülettel érintett dolgozója, 
e) a bizottság által meghívottak. 
 

SZMSZ 30.§ 
 

(1) Bármely képviselı javaslatot tehet valamely - a bizottság feladatkörébe tartozó - ügy 
megtárgyalására. A bizottság elnöke az indítványt a bizottság legközelebbi ülése elé terjeszti, 
melyre köteles meghívni az indítványozó képviselıt. 
 
(2) A bizottsági döntéshozatalból kizárható az, akit vagy akinek a hozzátartozóját az ügy 
személyesen érinti. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni. A kizárásról az 
elnök esetén a polgármester, bizottsági tag esetében a bizottság dönt. 
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A polgármester, az alpolgármester, a jegyzı 

Ötv. 30. § A képviselı-testület az alakuló ülését a választást követı tizenöt napon belül tartja meg. Az 
alakuló ülést a legidısebb települési képviselı, mint korelnök vezeti. 

Ötv. 31. § A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejő betöltetlensége, illetıleg tartós 
akadályoztatásuk esetére a szervezeti és mőködési szabályzat rendelkezik a képviselı-testület 
összehívásának, vezetésének a módjáról. 

Ötv. 32. § A polgármester tagja a képviselı-testületnek, a képviselı-testület határozatképessége, 
döntéshozatala, mőködése szempontjából települési képviselınek tekintendı. A polgármester a 
megválasztását követıen esküt tesz a képviselı-testület elıtt. 

Ötv. Ötv. 33. § A polgármester tekintetében a képviselı-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat, 
munkabérét a jogszabály keretei között határozza meg. A polgármester az államigazgatási 
tevékenységéért a közszolgálati szabályok szerint felelıs. 

Ötv. 33/A. § (1) A polgármester nem lehet: 
a) köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság tagja, az állampolgári jogok országgyőlési biztosa, a 

nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyőlési biztosa, 
b) az Állami Számvevıszék elnöke, elnökhelyettese és számvevıje, 
c) a Kormány tagja, államtitkár, helyettes államtitkár , központi államigazgatási szerv köztisztviselıje, 
d) az Állami Privatizációs és Vagyonkezelı Részvénytársaság igazgatóságának és felügyelı 

bizottságának elnöke és tagja, vezetı alkalmazottja és munkavállalója, 
e) bíró, ügyész, közjegyzı, bírósági végrehajtó, 
f) a fegyveres erık, a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagja, 
g) más önkormányzatnál polgármester, alpolgármester, 
h) más települési önkormányzat képviselı-testületének tagja, 
i) a fıvárosi, megyei közigazgatási hivatal vezetıje, köztisztviselıje; annak a területi, helyi 

államigazgatási szervnek a köztisztviselıje, amelynek feladatkörébe az adott önkormányzatot érintı 
ügyek tartoznak, és illetékessége az önkormányzatra kiterjed, 

j) jegyzı (fıjegyzı, körjegyzı), aljegyzı, a képviselı-testület hivatalának köztisztviselıje, 
k) a területileg illetékes területfejlesztési tanács hivatali szervezetének munkavállalója, 
l) a képviselı-testület által alapított költségvetési szerv vezetıje, vezetıhelyettese, gazdasági vezetıje, 

továbbá olyan közalkalmazott, aki kinevezését, megbízását a képviselı-testülettıl kapja, 
m) aki, illetve akinek a személyes közremőködésével mőködı gazdasági társaság önkormányzati 

feladatot a képviselı-testülettel vagy a képviselı-testület szervével kötött vállalkozási, megbízási szerzıdés 
vagy munkaszerzıdés alapján lát el, 

n) kuratóriumi tagság kivételével a képviselı-testület által létrehozott közalapítvány kezelı szervének 
tisztségviselıje, 

o) a képviselı-testület által alapított önkormányzati vállalat vezérigazgatója, vezérigazgató-helyettese, 
igazgatója, igazgatóhelyettese, igazgatótanácsának, vezetı testületének tagja, 

p) az önkormányzat tulajdoni részesedésével mőködı gazdasági társaság vezetı tisztségviselıje, 
igazgatótanácsának, igazgatóságának vagy vezetı testületének, valamint a társasággal munkaviszonyban 
vagy munkavégzésre irányuló más jogviszonyban álló vezetıje (vezérigazgatója), 

r) az önkormányzat tulajdoni részesedésével mőködı gazdasági társaság által alapított gazdasági 
társaság vezérigazgatója, vezérigazgató-helyettese, igazgatója, igazgatóhelyettese, igazgatótanácsának, 
igazgatóságának vagy vezetı testületének tagja, 

s) helyi és körzeti mősorszolgáltató, lapkiadó, lapterjesztı vezetıje, vezetı testületének tagja, 
ügyvezetıje, ezek vezetı állású alkalmazottja. 

(2) A fıállású polgármester: 
a) a tudományos, oktatói, lektori, szerkesztıi, mővészeti és jogi oltalom alá esı szellemi tevékenység 

kivételével egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyt - az országgyőlési képviselıi megbízatás kivételével 
- nem létesíthet; 

b) a képviselı-testület hozzájárulása nélkül nem lehet 
ba) vállalatnak vezérigazgatója, vezérigazgató-helyettese, igazgatója, igazgatóhelyettese, 

igazgatótanácsának, vezetı testületének és felügyelı bizottságának tagja, 
bb) gazdasági társaság vezetı tisztségviselıje, igazgatótanácsának, igazgatóságának vagy vezetı 

testületének, felügyelı bizottságnak tagja, valamint a társasággal munkaviszonyban vagy munkavégzésre 
irányuló más jogviszonyban álló vezetıje (vezérigazgatója), 

bc) szövetkezet tisztségviselıje, 
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bd) alapítvány kezelı szervezetének tagja, tisztségviselıje. 
(3) A polgármester az összeférhetetlenségi okot a megválasztásától, illetve az összeférhetetlenségi ok 

felmerülésétıl számított 30 napon belül köteles megszüntetni. 
(4) Ha a polgármester a (3) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tett eleget, bármely képviselı 

indítványára - a száznál kevesebb lakosú község kivételével a képviselık közül választott háromtagú 
bizottság javaslata alapján - a képviselı-testület a következı ülésén, legkésıbb az összeférhetetlenség 
megállapításának kezdeményezését követı 30 napon belül határozattal megállapítja az összeférhetetlenség 
alapjául szolgáló körülmények fennállását, és kimondja az összeférhetetlenséget, illetıleg dönthet a 
hozzájárulás megadásáról, ha e törvény ezt lehetıvé teszi. A képviselı-testület határozatát az ülést követı 
munkanapon a polgármesternek kézbesíteni kell. 

(5) A polgármester az összeférhetetlenségét, illetıleg a megbízatás megszőnését megállapító képviselı-
testületi határozat felülvizsgálatát kérheti - jogszabálysértésre hivatkozással - a határozat kézhezvételétıl 
számított 8 napon belül a fıvárosi, megyei bíróságtól. 

(6) A fıvárosi, megyei közigazgatási hivatal vezetıje a fıvárosi, megyei bíróságnál kezdeményezheti a 
polgármester összeférhetetlenségének a kimondását, ha a képviselı-testület nem dönt az 
összeférhetetlenségrıl vagy döntése jogszabálysértı. 

(7) A bíróság a kérelemrıl - annak beérkezésétıl számított 30 napon belül - nemperes eljárásban, 
három hivatásos bíróból álló tanácsban határoz. A bíróság a polgármestert, a keresettel megtámadott 
határozatot hozó képviselı-testület képviselıjét, illetıleg a kereset elıterjesztıjét meghallgathatja. A 
bíróság döntése ellen további jogorvoslatnak helye nincs. 

Ötv. 33/B. § A polgármester megválasztásakor, majd azt követıen évente vagyonnyilatkozatot köteles 
tenni a helyi önkormányzati képviselık vagyonnyilatkozatára vonatkozó szabályok szerint. 

Ötv. 33/C. § (1) A polgármester sorozatos törvénysért ı tevékenysége, mulasztása miatt, továbbá 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége szándékos elmulasztása vagy a valóságnak nem megfelelı 
teljesítése esetén a képviselı-testület - minısített többséggel hozott határozata alapján - keresetet nyújthat 
be a polgármester ellen a helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes megyei, fıvárosi bírósághoz a 
polgármester tisztségének megszüntetése érdekében. Egyidejőleg kérheti a polgármesternek e tisztségébıl 
történı felfüggesztését is. A bíróság a keresetet soron kívül bírálja el. 

(2) A bíróság eljárása során a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezéseit azzal 
az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a perben viszontkeresetnek, szünetelésnek és egyezségnek nincs helye. 

Ötv. 34. § (1) A képviselı-testület - a saját tagjai közül, a polgármester javaslatára, titkos szavazással - a 
polgármester helyettesítésére, munkájának a segítésére alpolgármestert választ, alpolgármestereket 
választhat. Az alpolgármester megbízatása a megválasztásával kezdıdik és amennyiben az önkormányzati 
választáson települési képviselınek megválasztották, akkor az új képviselı-testület alakuló üléséig tart. Ha 
az alpolgármestert az önkormányzati választáson települési képviselınek nem választották meg, akkor az 
alpolgármesteri megbízatása a választás napjával megszőnik. 

(2) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. 
Ötv. 35. § (1) A polgármester az önkormányzati, valamint az államigazgatási feladatait, hatásköreit [7. 

§ (1) és (2) bek.] a képviselı-testület hivatalának közremőködésével látja el. 
(2) A polgármester a képviselı-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a 

hivatalt. A polgármester 
a) a jegyzı javaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal feladatait az önkormányzat 

munkájának a szervezésében, a döntések elıkészítésében és végrehajtásában, 
b) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben, egyes 

hatásköreinek a gyakorlását átruházhatja, 
c) a jegyzı javaslatára elıterjesztést nyújt be a képviselı-testületnek a hivatal belsı szervezeti 

tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására, 
d) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, 
e) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester, a jegyzı és az önkormányzati 

intézményvezetık tekintetében. 
(3) A polgármester, ha a képviselı-testület döntését az önkormányzat érdekeit sértınek tartja, 

ugyanazon ügyben egy alkalommal kezdeményezheti a döntés ismételt megtárgyalását. A kezdeményezést 
az ülést követı három napon belül nyújthatja be, a képviselı-testület a benyújtás napjától számított 
tizenöt napon belül dönt. 

Ötv. 36. § (1) A képviselı-testület - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított képesítési 
követelményeknek megfelelı jegyzıt nevez ki. A képviselı-testület a jegyzı, a fıjegyzı javaslatára - a 
jegyzıre vonatkozó szabályok szerint - községben kinevezhet, más önkormányzatnál kinevez aljegyzıt a 
jegyzı helyettesítésére, a jegyzı által meghatározott feladatok ellátására. A kinevezés határozatlan idıre 
szól. 

(2) A jegyzı vezeti a képviselı-testület hivatalát. A jegyzı 
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a) gondoskodik az önkormányzat mőködésével kapcsolatos feladatok ellátásáról; 
b) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; gyakorolja a munkáltatói 

jogokat a képviselı-testület hivatalának köztisztviselıi tekintetében. A kinevezéshez, vezetıi megbízáshoz, 
felmentéshez, a vezetıi megbízás visszavonásához, jutalmazáshoz - a polgármester által meghatározott 
körben - a polgármester egyetértése szükséges. 

c) döntésre elıkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket; 
d) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át; 
e) tanácskozási joggal vesz részt a képviselı-testület, a képviselı-testület bizottságának ülésén; 
f) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben. 
(3) A jegyzı köteles jelezni a képviselı-testületnek, a bizottságnak és a polgármesternek, ha a 

döntésüknél jogszabálysértést észlel. 
(4) A községi körjegyzıségnél a körjegyzı a polgármesterek egyetértésével nevezi ki, menti fel és 

jutalmazza a hivatal dolgozóit, és gyakorolja a munkáltatói jogokat. A polgármesterek megállapodhatnak 
az egyetértési jog gyakorlásáról. Ha nem tudnak megállapodni, akkor a képviselı-testületek együttes ülése 
jelöli ki az egyetértési jogot gyakorló polgármestert. 

(5) 
Ötv. 37. § (1) A háromezernél kevesebb lakosú községben a polgármesteri tisztség társadalmi 

megbízatásban is betölthetı. Fıállású a polgármester, ha fıállású polgármesterként választották meg. 
(2) A polgármesteri tisztség betöltésének módját a képviselı-testület a megbízatás idıtartamán belül egy 

esetben a polgármester egyetértésével változtathatja meg. 
(3) Fıállású alpolgármester a háromezernél több lakosú önkormányzatnál választható. 

VI. Fejezet 

A polgármester, az alpolgármester, a tanácsnok, a körjegyzı 

   SZMSZ 31.§ 
 

(1) A polgármester a megbízatását fıállásban látja el. 
 
(2) A polgármester tagja a képviselı-testületnek, a képviselı-testület határozatképessége, 
döntéshozatala, mőködése szempontjából, települési képviselınek tekintendı. 
 
(3) A polgármester foglalkoztatási viszonyával kapcsolatos szabályokat a polgármesteri 
tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló 
1994. évi LXIV. törvény határozza meg. 
 
(4) A polgármester bérére, jutalmazására a Pénzügyi Bizottság véleménye alapján a Pénzügyi 
Bizottság elnöke tesz javaslatot. 

   
  SZMSZ 32.§ 

 
(1) A képviselı-testület az alakuló ülésen saját tagjai közül – titkos szavazással – társadalmi 
megbízatású alpolgármestert választ a képviselı-testület megbízatásának idıtartamára. 
  
(2) Az alpolgármester a polgármester iránymutatása mellett segíti, felügyeli és koordinálja az 
önkormányzat munkáját, segíti a polgármestert feladatai ellátásában. 

 
  SZMSZ 33.§ 

 
(1) A képviselı-testület bármely képviselı vagy a polgármester javaslatára tagjai sorából 
tanácsnokokat (továbbiakban: tanácsnok) választhat a képviselı-testület által meghatározott 
önkormányzati feladatok koordinálására, felügyeletére. 
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(2) A tanácsnok köteles az általa felügyelt területen végzett tevékenységérıl az illetékes 
bizottságot tájékoztatni, munkájáról a polgármesternek rendszeresen szóban, a képviselı-
testületnek félévente írásban beszámolni. 

 
  SZMSZ 34.§ 

 
(1) A képviselı-testület - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított képesítési 
követelményeknek megfelelı körjegyzıt nevez ki Négyes község képviselı-testületével 
együttesen tartott ülésén, határozatlan idıre.  
 
(2) A körjegyzı vezeti a képviselı-testület hivatalát, a Körjegyzıséget. Gondoskodik az 
önkormányzat mőködésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, valamint ellátja a 
jogszabályokban meghatározott államigazgatási és hatósági feladatait. 

A képviselı-testület hivatala 

Ötv. 38. § (1) A képviselı-testület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri hivatal elnevezéssel - az 
önkormányzat mőködésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való elıkészítésével és 
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására. 

(2) A körjegyzıséghez tartozó községekben a polgármesteri hivatal feladatkörét - a (3) bekezdésben 
foglalt kivétellel - a körjegyzıség látja el. 

(3) Ha a körjegyzıség székhelye nagyközség vagy város a körjegyzıi feladatokat a nagyközségi, városi 
jegyzı a polgármesteri hivatal bevonásával látja el. 

Körjegyzıség 

Ötv. 39. § (1) Az ezernél kevesebb lakosú, a megyén belül egymással határos községek az igazgatási 
feladataik ellátására körjegyzıséget alakítanak és tartanak fenn. Ezernél több, de kétezernél kevesebb 
lakosú község is részt vehet körjegyzıségben, körjegyzıség székhelye kétezernél több lakosú település is 
lehet. A körjegyzıség fenntartásának költségeihez az érdekelt képviselı-testületek - eltérı megállapodás 
hiányában - a településük lakosságszámának arányában járulnak hozzá. 

(2) Az ezernél kevesebb lakosú község képviselı-testülete is létrehozhat önálló hivatalt, ha a képesítési 
követelményeknek megfelelı jegyzıt nevez ki. 

(3) A körjegyzıséghez csatlakozni, abból kiválni a naptári év elsı napjával lehet. A döntést a kiválásról 
és a csatlakozásról legalább hat hónappal korábban kell meghozni. 

Ötv. 40. § (1) Körjegyzıség alakításáról az érdekelt települések képviselı-testületei állapodnak meg. A 
körjegyzıt a képviselı-testületek együttes ülése nevezi ki. A körjegyzı kinevezéséhez a körjegyzıséghez 
tartozó képviselı-testületek mindegyikének minısített többséggel hozott egybehangzó döntése szükséges. 
A körjegyzıség munkájával kapcsolatos kérdésekben szükség szerint a képviselı-testületek együttes 
ülésen határoznak. 

(2) A körjegyzı ellátja a képviselı-testületek, a bizottságok és a települési képviselık mőködésével 
kapcsolatos igazgatási feladatokat, a polgármesterek hatáskörébe tartozó államigazgatási döntések 
elıkészítését és végrehajtását. 

(3) A körjegyzı vagy megbízottja köteles mindegyik képviselı-testület ülésén részt venni és ott a 
szükséges tájékoztatást megadni. 

(4) A körjegyzı évente beszámol minden képviselı-testületnek a körjegyzıség munkájáról. 
(5) A körjegyzı vagy megbízottja a képviselı-testületek - egyeztetett - szervezeti és mőködési 

szabályzatában meghatározott gyakorisággal, hetente legalább egy napon köteles minden községben 
ügyfélfogadást tartani. 

(6) A körjegyzıség mőködésének ellenırzését, a feladatok egyeztetését az érdekelt községek 
polgármesterei együttesen végzik. 
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VII. Fejezet 

A Körjegyzıség 

   SZMSZ 35.§ 
 

(1) A képviselı-testület hivatala, a Körjegyzıség, az önkormányzat mőködésével, valamint az 
államigazgatási ügyek döntésre való elıkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 
feladatokat látja el.  
 
(2) A Körjegyzıség helyi költségvetési szerv, önálló jogi személy. A költségvetése határozza 
meg a mőködéséhez szükséges elıirányzatokat, mőködési, fenntartási költségeket. 
 
(3) A körjegyzı döntése szerint az érdemi ügyintézık kiadmányozási jogot kaphatnak. 
 
(4) A Körjegyzıség részletes ügyrendjét, az ügyfélfogadás rendjét, idejét, a szabályzat  
melléklete tartalmazza. 
 

   SZMSZ 36.§ 
 
A hivatali szervezet dolgozóját a tudomására jutott állami, szolgálati és üzleti (magán) titok 
tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. E titoktartási kötelezettség - az adatvédelemrıl 
szóló törvény rendelkezéseinek alapulvételével - kiterjed az ügyfél személyiségi jogainak a 
védelmére is. A titoktartási kötelezettség a közhivatal betöltésének megszőnése után is 
fennáll. A hivatali dolgozó minden olyan adatot, információt és tényt köteles a körjegyzı 
tudomására hozni, amely az elıbbi kötelezettségét befolyásolja. 

III. fejezet  

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSAI 

Ötv. 41. § (1) A települési önkormányzatok képviselı-testületei feladataik hatékonyabb, célszerőbb 
megoldására szabadon társulhatnak. A társulásnak a 42-44. §-ban foglaltakon kívül más formái is 
lehetnek. A központi költségvetés pénzügyi kedvezményekkel ösztönözheti társulás létesítését és 
mőködését. 

(2) A társulás nem sértheti az abban résztvevık önkormányzati jogait. 
(3) Törvény a társulási megállapodás egyes feltételeit meghatározhatja. 
(4) A települési önkormányzatok képviselı-testületei között a társulások mőködése során felmerülı 

vitás kérdésekben a bíróság dönt. A társuló képviselı-testületek megállapodhatnak abban, hogy a vitás 
kérdésben bármelyik képviselı-testület kérheti a megállapodásban megjelölt önkormányzati 
érdekszövetség által felkért tagokból álló egyeztetı bizottság állásfoglalását, továbbá abban, hogy a 
kereset benyújtása elıtt a képviselı-testület kéri az egyeztetı bizottság állásfoglalását. 

Hatósági igazgatási társulás 

Ötv. 42. § (1) A képviselı-testületek megállapodással egyes államigazgatási hatósági ügyfajták 
szakszerő intézésére hatósági igazgatási társulást hozhatnak létre. 

(2) A megállapodásnak tartalmaznia kell: 
a) a társulás résztvevıinek nevét, székhelyét, 
b) a társulásban intézendı ügyek megjelölését, 
c) a társulás vezetıjének és alkalmazottainak kinevezési módját, a munkáltatói jogok gyakorlásának a 

rendjét, a költségek viselésének arányát, 
d) a társulásba való belépés, illetıleg a kiválás szabályait, 
e) a társulás mőködési területén a helyszíni ügyintézés rendjét. 
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(3) A megállapodást meg kell küldeni a fıvárosi, megyei közigazgatási hivatal vezetıjének, aki tizenöt 
napon belül tehet törvényességi észrevételt. 

Intézményi társulás 

Ötv. 43. § (1) Az érdekelt képviselı-testületek megállapodhatnak két vagy több községet, illetıleg várost 
és községet ellátó egy vagy több intézmény közös alapításában, fenntartásában és fejlesztésében. Eltérı 
megállapodás hiányában a közös intézmények fenntartásához az érdekelt képviselı-testületek a 
településük lakosságszámának arányában járulnak hozzá. 

(2) A megállapodásban meg kell határozni: 
a) a közös intézmény tevékenységi és ellátási körét, 
b) az egyes képviselı-testületek pénzügyi hozzájárulásának arányát, 
c) az intézmény fenntartásával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, valamint azok gyakorlásának a 

módját, 
d) a megállapodás felmondásának a feltételeit. 
(3)-(4) 

Társult képviselı-testület 

Ötv. 44. § (1) A települési képviselı-testület más települési képviselı-testülettel társult képviselı-
testületet alakíthat. 

(2) Társult képviselı-testület alakítása esetén a képviselı-testületek részben vagy egészben egyesítik a 
költségvetésüket, közös hivatalt tartanak fenn és intézményeiket közösen mőködtetik. 

(3) Azokban az ügyekben, amelyek kizárólag az adott települést érintik, az egyes települések képviselı-
testülete önállóan dönt. 

(4) A társult képviselı-testület alakuló ülésén határozatba foglalja a megalakulását, a székhelyét, a 
hozzá tartozó települések felsorolását. A társult képviselı-testület dönt a szervezetérıl, mőködési 
rendjérıl. A társult képviselı-testület ülését össze kell hívni bármely résztvevı település polgármesterének 
a kezdeményezésére. 

(5) Társult testület alakítható úgy is, hogy az érdekelt települési képviselı-testületek a települések 
lakosságszámának arányában választják meg a tagjait a települési képviselık közül. 

(6) A társult képviselı-testület, ha megfelel a 69. § (2)-(4) bekezdésben foglalt feltételeknek, e szabályok 
szerint körzeti jellegő közszolgáltatás megszervezését vállalhatja. 

 

VIII. Fejezet 

Az Önkormányzat társulásai 

   SZMSZ 37.§ 
 

(1) A képviselıtestület – különösen a körjegyzı javaslatára, a polgármester elıterjesztésében 
– kezdeményezheti egyes államigazgatási hatósági ügyfajták szakszerő intézésére hatósági 
igazgatási társulás létrehozását, illetve mőködı társuláshoz történı csatlakozást. Hatósági 
igazgatási társulásban való részvétel különösen azokban az ügyfajtákban indokolt, melyekben 
az ügyek száma nem indokolja a Körjegyzıségben külön ügyintézı alkalmazását, és emellett 
az ügyintézés olyan speciális szakértelmet igényel, mely a Körjegyzıségben nem áll a 
rendelkezésre. 
 
(2) A képviselıtestület az építési igazgatási hatósági feladatokat társulás keretében látja el. 
 
(3) Az igazgatási társulások kereteiben ellátandó feladatokat a társulás ügyrendje részleteiben 
tartalmazza. 
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SZMSZ 38.§ 
 

(1) A képviselıtestület az általános iskolai oktatást és napközi otthonos ellátást, étkeztetést, 
valamint az óvodai alapellátást intézményirányító társulás útján látja el. 
 
(2) A közös intézménnyel kapcsolatos feladatok ellátására, hatáskörök gyakorlására az 
érdekelt képviselıtestületek intézményirányító bizottságot hoznak létre. 
 
(3) Az intézményirányító bizottságba a képviselıtestület a polgármestert és egy fı képviselıt 
delegál. 
 
(4) Az intézményirányító társulás keretében ellátandó feladatokat a társulás ügyrendje 
részleteiben tartalmazza. 
 

IV. fejezet 

HELYI NÉPSZAVAZÁS, NÉPI KEZDEMÉNYEZÉS 

Ötv. 45. § (1) A helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben az vehet részt, aki a helyi 
önkormányzati választáson választójogosult. 

(2) A helyi népszavazás 
a) érvényes, ha a választópolgárok több mint a fele szavazott, és 
b) eredményes, ha a szavazóknak több mint a fele a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott. 
(3)-(5) 
Ötv. 46. § (1) A képviselı-testület helyi népszavazást köteles kiírni a következı kérdésekben: 
a) a településnek a területével határos másik megyéhez történı átcsatolására irányuló kezdeményezése, 
b) a községegyesítésnek és a községegyesítés megszüntetésének kezdeményezése, 
c) új község alakításának kezdeményezése, 
d) társult képviselı-testület alakítása, a társult képviselı-testületbıl való kiválás, továbbá 
e) abban az ügyben, amelyet az önkormányzati rendelet meghatároz. 
(2) Az (1) bekezdés a)-c) pontjában foglalt esetekben a helyi népszavazásban az érintett településrész, 

község választópolgárai vehetnek részt. 
(3) A képviselı-testület helyi népszavazást rendelhet el: 
a) a képviselı-testület hatáskörébe tartozó ügyben, 
b) az önkormányzati rendelet megerısítésére. 
(4) Nem rendelhetı el helyi népszavazás: 
a) a költségvetésrıl való döntésre, 
b) a helyi adónemeket, illetıleg mértéküket megállapító rendelet tárgyában, 
c) a képviselı-testület hatáskörébe tartozó szervezeti, mőködési, személyi kérdésekben, a képviselı-

testület feloszlásának a kimondásáról. 
Ötv. 47. § (1) A helyi népszavazást a polgármesternél kezdeményezheti: 
a) a települési képviselık legalább egynegyede, 
b) a képviselı-testület bizottsága, 
c) a helyi társadalmi szervezet vezetı testülete, 
d) az önkormányzati rendeletben meghatározott számú választópolgár, ami nem lehet kevesebb a 

választópolgárok tíz százalékánál, és nem lehet több a választópolgárok huszonöt százalékánál. 
(2) A képviselı-testület köteles kitőzni a helyi népszavazást, ha azt az önkormányzati rendeletében 

meghatározott számú választópolgár kezdeményezte. 
(3) 
(4) A képviselı-testület az ötszáz lakoson aluli községben a helyi népszavazást a falugyőlés hatáskörébe 

utalhatja, azzal a feltétellel, hogy a falugyőlés döntése abban az esetben számít népszavazási döntésnek, ha 
a falugyőlésen a választópolgároknak több mint a fele jelen van. 

Ötv. 48. § A népszavazás eredménye kötelezı a képviselı-testületre. Eredménytelen helyi népszavazás 
esetén a népszavazásra bocsátott kérdésben a képviselı-testület dönthet. Ugyanabban a kérdésben helyi 
népszavazást egy éven belül nem lehet kitőzni, akkor sem, ha a helyi népszavazás eredménytelen volt. 
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Ötv. 49. § (1) Népi kezdeményezés útján a képviselı-testület elé terjeszthetı minden olyan ügy, 
amelynek eldöntése a képviselı-testület hatáskörébe tartozik. 

(2) A képviselı-testület önkormányzati rendeletében meghatározott - a választópolgárok öt százalékánál 
nem kevesebb és tíz százalékánál nem nagyobb - számú választópolgár a népi kezdeményezést a 
polgármesternek nyújthatja be. A képviselı-testület köteles megtárgyalni azt a népi kezdeményezést, 
melyet a képviselı-testület által meghatározott számú választópolgár indítványozott. 

Ötv. 50. § (1) 
(2) A képviselı-testület önkormányzati rendeletben szabályozza a helyi népszavazás és népi 

kezdeményezés további feltételeit, az eljárás rendjét. 
Ötv. 51. § 

IX. Fejezet 

Helyi népszavazás, népi kezdeményezés 

   SZMSZ 39.§ 
 

A képviselı-testület önálló, külön rendeletben szabályozza a helyi népszavazás és a népi 
kezdeményezés rendjét. 

V. fejezet 

A KÖZSÉG, A VÁROS ÉS TERÜLETÜK 

Ötv. 52. § (1) A helyi választópolgárok kezdeményezésére új község alakítható az olyan elkülönült, 
legalább háromszáz lakosú lakott településrészbıl, amely feltételei alapján képes az önkormányzati jogok 
gyakorlására, a 8. § (4) bekezdésében meghatározott feladatok teljesítésére a szolgáltatások színvonalának 
csökkenése nélkül. 

(2) Új község alakításának a kezdeményezése esetén a falugyőlés legalább háromtagú elıkészítı 
bizottságot választ a településrészen lakó települési képviselıkbıl, ha nincs elég települési képviselı, vagy 
azok a megbízatást nem vállalják, akkor más választópolgárokból. Az elıkészítı bizottság javaslatot tesz 
az új község területére, szakértıi vélemény alapján a község elnevezésére, a vagyon, valamint a vagyoni 
jogok és kötelezettségek megosztására, a költségek viselésére. A javaslat elkészítéséhez - az elıkészítı 
bizottság felkérésére - a megyei közigazgatási hivatal vezetıje szakmai segítséget ad, más szerv pedig 
szakmai segítséget adhat. 

(3) Az elıkészítı bizottság a javaslatát ismerteti a lakossággal. Az elıkészítı bizottság javaslatára a 
képviselı-testület határozatába foglalja az új község alakításának a kezdeményezését. Az esetleg eltérı 
kisebbségi véleményt is tartalmazó községalakítási kezdeményezésrıl a köztársasági elnök dönt. 

(4) Az új község külterülete a belterülethez kapcsolódó, egybefüggı terület. Eltérı megállapodás 
hiányában a település külterületét a belterületi népességgel arányosan kell megosztani. 

Ötv. 53. § Községegyesítés megszüntetése esetén - eltérı megállapodás hiányában - a községek területe 
azonos a községegyesítést megelızı területükkel. Községegyesítés megszüntetésének a kezdeményezése az 
52. §-ban foglalt feltételekkel és eljárással történhet. Eltérı megállapodásnak különösen akkor van helye, 
ha a községegyesítést megelızı terület meghatározása az érintett település mőködıképessége 
szempontjából aránytalanul nagy hátrányt jelentene. 

Ötv. 54. § (1) Helyi népszavazás alapján az érintett képviselı-testületek határozatukkal kezdeményezik 
az egybeépült községek, illetıleg város és község egyesítését, egyidejőleg javaslatot tesznek az új település 
nevére. A megszőnt község a nevét településrésznévként megtartja. 

(2) Az egyesülés során a községek valamennyi joga és kötelezettsége az új községre, illetıleg a városra 
száll át. 

Ötv. 55. § A képviselı-testület a településrész lakóhelyi közösségének - kezdeményezésére - kizárólag a 
településrészt érintı ügyekben önkormányzati jogokat adhat. Nem tagadhatja meg a kizárólag a 
településrészt érintı hatáskör átruházását: 

a) az egyesítéssel létrejött településrésztıl, 
b) a külterületi lakott helyt ıl, 
c) az olyan üdülıterülettıl, amelynek népessége eléri a település állandó lakosságának egynegyedét. 
Ötv. 56. § (1) Az érintett képviselı-testületek megállapodhatnak területrész átadásáról, átvételérıl, vagy 

cseréjérıl. 
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(2) Lakott területrész átadása esetén az ott lakó választópolgárok - falugyőlésen vagy helyi 
népszavazással kinyilvánított - többségi támogatása szükséges a megállapodáshoz. Lakott területrész 
átadása nem tagadható meg, ha azt az ott lakó választópolgárok többsége helyi népszavazással 
kezdeményezi. 

(3) A települési képviselı-testület minısített többségő határozattal kezdeményezheti, hogy az 
Országgyőlés a települést a területével határos másik megye területéhez csatolja át. Más megyéhez 
csatlakozni kívánó település fogadásáról az érintett megye képviselı-testülete állást foglal. 

Ötv. 57. § A területváltozás költségeit az a község, város viseli, amelynek javára történt a 
területátcsatolás. 

Ötv. 58. § A község, a város nevét úgy kell megállapítani, hogy ne lehessen összetéveszteni az országban 
levı más helység nevével. Községegyesítés megszüntetését követıen a község általában az egyesítés elıtti 
nevét használja. Új községnévrıl a lakossági állásfoglalás elıtt kérni kell a földrajzi nevekben illetékes 
szerv szakmai véleményét. 

Ötv. 59. § A nagyközség a várossá nyilvánítását kezdeményezheti, ha a városi cím használatát 
fejlettsége, térségi szerepe indokolja. A képviselı-testület a kezdeményezését a belügyminiszter útján 
terjeszti a köztársasági elnök elé. 

Ötv. 60. § A városban mőködı, községekre is kiterjedı illetékességő állami szervek illetékességi 
területét összehangoltan, a lakosság számára kedvezı módon kell meghatározni. 

 

VI. fejezet 

A MEGYEI JOGÚ VÁROS 

VII. fejezet 

(Ötv.61.§ - 61/A.§) 

 

A FİVÁROS 

VIII. fejezet 

(Ötv.62.§ - 68/D.§) 

 

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 

(Ötv.69.§ - 76.§) 
 

 

IX. fejezet 

AZ ÖNKORMÁNYZATOK GAZDASÁGI ALAPJAI 

Ötv. 77. § (1) Az önkormányzat közszolgáltatásokat nyújt. Saját tulajdonnal rendelkezik és 
költségvetési bevételeivel, kiadásaival önállóan gazdálkodik. 

(2) Az önkormányzatok költségvetése az államháztartás része, ahhoz teljes pénzforgalmával 
kapcsolódik. Az önkormányzati költségvetés az állami költségvetéstıl elkülönül, ahhoz az állami 
támogatásokkal és más költségvetési kapcsolatokkal kötıdik. 
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Az önkormányzat vagyona 

Ötv. 78. § (1) A helyi önkormányzat vagyona a tulajdonából és a helyi önkormányzatot megilletı 
vagyoni értékő jogokból áll, amelyek az önkormányzati célok megvalósítását szolgálják. 

(2) Az önkormányzati vagyon külön része a törzsvagyon, amelyet a többi vagyontárgytól elkülönítve 
kell nyilvántartani. Az éves zárszámadáshoz a vagyonállapotról - külön jogszabályban meghatározott - 
vagyonkimutatást kell készíteni. 

Ötv. 79. § (1) Törzsvagyonnak az az önkormányzati tulajdon nyilvánítható, amely közvetlenül kötelezı 
önkormányzati feladat- és hatáskör ellátását vagy a közhatalom gyakorlását szolgálja. 

(2) A törzsvagyon körébe tartozó tulajdon vagy forgalomképtelen, vagy korlátozottan forgalomképes: 
a) forgalomképtelenek a helyi közutak és mőtárgyaik, a terek, parkok - a 68/D. §-ban foglalt kivétellel - 

és minden más ingatlan és ingó dolog, amelyet törvény vagy a helyi önkormányzat forgalomképtelennek 
nyilvánít; 

b) korlátozottan forgalomképesek a közmővek, intézmények és középületek, továbbá a helyi 
önkormányzat által meghatározott ingatlanok és ingók. A törzsvagyon korlátozottan forgalomképes 
tárgyairól törvény vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint lehet 
rendelkezni. 

Ötv. 80. § (1) A helyi önkormányzatot - e törvényben meghatározott eltérésekkel - megilletik mindazok 
a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, illetıleg terhelik. A 
tulajdonost megilletı jogok gyakorlásáról a képviselı-testület rendelkezik. 

(2) A helyi önkormányzat meghatározott vagyontárgy vagy vagyonrész elidegenítését, megterhelését, 
vállalkozásba való bevitelét, illetıleg más célú hasznosítását önkormányzati rendeletben helyi 
népszavazáshoz kötheti. 

(3) A helyi önkormányzat vállalkozása a kötelezı feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti. Az 
önkormányzat olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelıssége nem haladja meg vagyoni 
hozzájárulásának mértékét. 

(4) Amennyiben törvény másképp nem rendelkezik, a helyi önkormányzat társulásba bevitt vagyonát a 
társuló helyi önkormányzat vagyonaként kell nyilvántartani, a vagyonszaporulat a társult helyi 
önkormányzatok közös vagyona, és arra a Polgári Törvénykönyv közös tulajdonra vonatkozó szabályait 
kell alkalmazni. 

Az önkormányzat bevételei 

Ötv. 81. § (1) Az önkormányzat a helyi lakosság szükségleteibıl és a jogszabályokból adódó feladatait 
saját költségvetési szerv útján, más gazdálkodó szervezet támogatásával, szolgáltatások vásárlásával, 
illetve egyéb módon látja el. Az önkormányzat feladataihoz igazodóan választja meg a gazdálkodás 
formáit és a pénzügyi elıírások keretei között önállóan alakítja ki az érdekeltségi szabályokat. 

(2) Az önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételekbıl, átengedett központi adókból, 
más gazdálkodó szervektıl átvett bevételekbıl, központi költségvetési normatív hozzájárulásokból, 
valamint támogatásokból teremti meg. 

Ötv. 82. § (1) Saját bevételek: 
a) törvényben rögzített módon a települési önkormányzatok által megállapított és kivetett helyi adók; 
b) saját tevékenységbıl, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hozadékából származó nyereség, 

osztalék kamat és bérleti díj; 
c) illetékek a külön törvényben meghatározottak szerint; 
d) átvett pénzeszközök; 
e) az önkormányzat területén kiszabott és onnan befolyt környezetvédelmi és mőemlékvédelmi bírság 

külön jogszabályban megállapított hányada; 
f) az önkormányzatot megilletı vadászati jog haszonbérbe adásából származó bevétel; 
g) a helyi önkormányzat egyéb bevételei. 
(2) Saját bevételnek minısül a tanácsok által alapított és a tanácsok felügyelete alatt állt, nem közüzemi 

vállalatoknak az Állami Vagyonügynökség által történt értékesítésébıl származó összeg külön törvényben 
meghatározott része. 

Ötv. 83. § Az Országgyőlés által külön törvényben átengedett központi adók: 
a) a magánszemélyek jövedelemadójának meghatározott része, 
b) az egyéb megosztott adók. 
Ötv. 84. § (1) Az Országgyőlés normatív költségvetési hozzájárulást állapít meg a települések 

lakosságszámával, egyes korcsoportokkal, intézményi ellátottakkal arányosan és egyéb mutatók alapján. 
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(2) A központi költségvetésben meghatározott összeg felhasználásra vonatkozó kötöttség nélkül - az 
önkormányzatnál felmerülı személyi jellegő juttatásokat és egyéb kifizetéseket terhelı levonások, 
járulékok teljesítését és elszámolását követıen -, közvetlenül megilleti a helyi önkormányzatokat, illetıleg 
a törvény által meghatározott körben a feladatot ellátó önkormányzatot. 

Ötv. 85. § (1) Az Országgyőlés meghatározza a társadalmilag kiemelt célokat. A célonkénti támogatások 
mértékét és feltételeit törvény tartalmazza. 

(2) A helyi önkormányzatok egyedileg és közösen is igényelhetnek céltámogatást. A feltételeknek 
megfelelı önkormányzat a céltámogatásra jogosult. 

(3) A céltámogatás kizárólag az adott célra használható fel. 
Ötv. 86. § (1) Az Országgyőlés egyes nagy költségigényő beruházási feladatok megvalósítására 

meghatározott helyi önkormányzatoknak címzett támogatást nyújthat. 
(2) A címzett támogatás kizárólag a meghatározott célra fordítható. 
Ötv. 87. § (1) Önállósága és mőködıképessége védelme érdekében kiegészítı állami támogatás illeti meg 

az önhibáján kívül hátrányos helyzetben levı települési önkormányzatot. A támogatás feltételérıl és 
mértékérıl az Országgyőlés az állami költségvetési törvényben dönt. 

(2) Új önkormányzati feladat megállapítása esetén az Országgyőlés egyidejőleg biztosítja az ellátáshoz 
szükséges pénzügyi fedezetet. 

(3) A 84. §-ban megjelölt állami támogatások összege a költségvetési év során nem mérsékelhetı. 

Az önkormányzat gazdálkodása 

Ötv. 88. § (1) A helyi önkormányzat: 
a) alapítványt hozhat létre és közérdekő kötelezettségvállalást tehet; 
b) hitelt vehet fel és kötvényt bocsáthat ki; ennek fedezetéül az önkormányzati törzsvagyon és - a likvid 

hitel kivételével - a normatív állami hozzájárulás, az állami támogatás, a személyi jövedelemadó, valamint 
az államháztartáson belülrıl mőködési célra átvett bevételei nem használhatók fel; 

c) dönt a célhoz nem kötött forrásai betétként történı elhelyezésérıl, az állami hozzájárulás kivételével; 
d) dönt egyéb banki szolgáltatások igénybevételérıl. 
(2) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztetı éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és 

járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának, garancia- és kezességvállalásának, lízingjének) felsı 
határa a korrigált saját folyó bevétel. 

(3) A korrigált saját folyó bevétel: a rövid lejáratú kötelezettségek (tıke- és kamattörlesztés, lízingdíj) 
adott évre esı részével csökkentett saját folyó bevétel éves elıirányzatának 70%-a. 

(4) A likvid-hitel nem esik a (2)-(3) bekezdés szerinti korlátozás alá. 
(5) E § alkalmazásában saját folyó bevétel: a helyi adók, a helyi önkormányzat illetékbevétele, a 

kamatbevétel, a környezetvédelmi bírság, valamint az önkormányzat egyéb sajátos bevételei. 
(6) E § alkalmazásában rövid lejáratú kötelezettség: az 1 évet meg nem haladó lejáratra kapott kölcsön, 

hitel, továbbá a több év alatt törlesztendı kötelezettség adott évben esedékes összege, ide nem értve a 
Kormány kezességvállalásával biztosított kötelezettségeket. 

(7) E § alkalmazásában likvid-hitel az éven belül felvett és visszafizetett, a közszolgáltatási és 
államigazgatási feladatok folyamatos mőködtetéséhez felvett hitel. 

Ötv. 89. § (1) A helyi önkormányzat az intézményét támogatásban részesíti. Nem vonhatja el és a 
támogatásba nem számíthatja be az intézménynek a kötelezı térítési díjon kívüli bevételeit. 

(2) Az intézmény a támogatást és saját bevételeit önállóan használja fel, a használatában levı 
ingatlanokat és ingókat - az alapfeladata sérelme nélkül - bevételei növelésére fordíthatja. 

(3) A helyi önkormányzat a más által fenntartott intézmények mőködéséhez támogatást nyújthat. 
Ötv. 90. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselı-testület, a gazdálkodás 

szabályszerőségéért a polgármester felelıs. 
(2) A veszteséges gazdálkodás következményei az önkormányzatot terhelik, kötelezettségeiért az állami 

költségvetés nem tartozik felelısséggel. 
(3) A helyi önkormányzat adósságrendezési eljárásáról külön törvény rendelkezik. 
(4) A fizetıképesség helyreállítása érdekében az önkormányzat köteles felfüggeszteni - a hatósági és az 

alapvetı lakossági szolgáltatások kivételével - a feladatok finanszírozását. 

Tervezés, számvitel, információ 

Ötv. 91. § (1) Az önkormányzat meghatározza gazdasági programját és költségvetését. 
(2) A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény, a 

finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét az állami költségvetési törvény határozza meg. 
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(3) Az állami költségvetési tervezés önkormányzatokat érintı feladatait a Pénzügyminisztérium és a 
Belügyminisztérium végzi. 

(4) Az országgyőlési költségvetési döntéseket az önkormányzati érdekszövetségekkel lefolytatott 
egyeztetés után, a véleményük figyelembevételével kell meghozni. 

Ellenırzés 

Ötv. 92. § (1) A helyi önkormányzatok gazdálkodását az Állami Számvevıszék ellenırzi. 
(2) A saját intézmények pénzügyi ellenırzését a helyi önkormányzat látja el. A helyi önkormányzat 

gondoskodik gazdálkodásának belsı ellenırzésérıl jogszabályban meghatározott képesítéső ellenır útján. 
(3) A pénzügyi bizottság - egyebek között - az önkormányzatnál és intézményeinél: 
a) véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló 

tervezeteit; 
b) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a 

vagyonváltozás (vagyonnövekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az azt elıidézı okokat; 
c) vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenırizheti a pénzkezelési 

szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését. 
(4) A pénzügyi bizottság vizsgálati megállapításait a képviselı-testülettel haladéktalanul közli. Ha a 

képviselı-testület a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet, a vizsgálati jegyzıkönyvet az 
észrevételeivel együtt megküldi az Állami Számvevıszéknek. 

Ötv. 92/A. § (1) A megyei, a megyei jogú városi, a fıvárosi és a fıvárosi kerületi önkormányzat 
képviselı-testülete köteles könyvvizsgálót megbízni, továbbá a pénzügyminiszter és a belügyminiszter által 
meghatározott egyszerősített tartalmú - a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan 
tartalmazó - éves pénzforgalmi jelentését, könyvviteli mérlegét, továbbá pénzmaradvány- és 
eredménykimutatását a Belügyi Közlönyben és a Cégközlönyben közzétenni. A képviselı-testület e 
rendelkezés hatálybalépésétıl számított 60 napon belül köteles - szakmai szempontok szerint - a 
pályázatot kiírni, azt elbírálni és a polgármester a könyvvizsgáló számára a megbízást kiadni. 

(2) A helyi önkormányzat, ha az elızı évben a teljesített kiadásainak összege meghaladta a 300 millió 
forintot és hitelállománnyal rendelkezik vagy hitelt vesz fel, köteles az (1) bekezdésben foglaltakat a 
hitelfelvétel évétıl a hiteltörlesztés utolsó évéig bezárólag évente könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni és 
közzétenni. 

Ötv. 92/B. § (1) A könyvvizsgálattal, a költségvetési beszámoló felülvizsgálatával a Magyar 
Könyvvizsgálói Kamara által vezetett könyvvizsgálói névjegyzékben szereplı "költségvetési" minısítéső 
könyvvizsgáló bízható meg. 

(2) Nem lehet könyvvizsgáló a helyi önkormányzat polgármestere, képviselı-testületének tagja, 
költségvetési szervének dolgozója és ezek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], e minısége fennállása 
alatt, illetve annak megszőnésétıl számított három évig. 

(3) A könyvvizsgálói feladatot ilyen tevékenység folytatására jogosult, a Magyar Könyvvizsgálói 
Kamara által a társaságokról vezetett névjegyzékben szereplı szervezet is elláthatja. A könyvvizsgálói 
szervezet megbízásakor a könyvvizsgálatot elvégzı természetes személyt (bejegyzett könyvvizsgálót) is 
meg kell nevezni. Ebben az esetben az (1) és (2) bekezdésekben meghatározott elıírások a bejegyzett 
természetes személyre (bejegyzett könyvvizsgálóra) vonatkoznak. 

Ötv. 92/C. § (1) A könyvvizsgáló betekinthet a helyi önkormányzat könyveibe, a polgármestertıl és az 
önkormányzat költségvetési szerveinek dolgozóitól felvilágosítást kérhet. Feladata különösen a helyi 
önkormányzat befektetett eszközeinek, készletállományának, pénzeszközeinek, követeléseinek és 
kötelezettségeinek, pénzmaradványának és eredményének vizsgálata. A könyvvizsgáló tanácskozási joggal 
vehet részt a képviselı-testület nyilvános és zárt ülésén. A könyvvizsgálót a véleményezési körébe tartozó 
témákban a képviselı-testület ülésére a polgármester köteles meghívni. 

(2) A 92/A. § (1) bekezdésében foglalt helyi önkormányzatok körében a könyvvizsgáló köteles 
megvizsgálni a képviselı-testület elé terjesztett költségvetési és zárszámadási rendelettervezeteket abból a 
szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályok elıírásainak, 
továbbá a pénzügyi helyzetet elemezni, különösen az adósságot keletkeztetı kötelezettségvállalások 
tekintetében. 

(3) A képviselı-testület a könyvvizsgálóval kötött külön szerzıdésben más - gazdasági kihatású - 
elıterjesztés könyvvizsgálói véleményezését is kérheti. 

(4) A könyvvizsgáló véleményérıl írásban köteles tájékoztatni a képviselı-testületet. 
(5) A könyvvizsgálói véleményezés körébe tartozó elıterjesztésrıl a könyvvizsgáló írásos véleménye 

nélkül érvényes döntés nem hozható. 
(6) Ha a könyvvizsgáló tudomást szerez az önkormányzat vagyonának várható jelentıs csökkenésérıl és 

más olyan tényrıl, amely önkormányzati tisztségviselı törvényben meghatározott felelısségre vonását 
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vonhatja maga után, köteles a képviselı-testület összehívását kérni a polgármestertıl. Ha a polgármester a 
képviselı-testület ülését nem hívja össze, a könyvvizsgáló kezdeményezésére a fıvárosi, a megyei 
közigazgatási hivatal vezetıje az ülést összehívja. Ha a képviselı-testület a szükséges döntéseket nem 
hozza meg, a könyvvizsgáló errıl a fıvárosi, a megyei közigazgatási hivatal vezetıjét értesíti. 

Ötv. 92/D. § (1) Ha a könyvvizsgáló a 92/A. § (1)-(2) bekezdésében, illetve a 92/C. § (2)-(3) bekezdésében 
meghatározott feladatát a megbízási szerzıdésben rögzített határidıre elıreláthatólag nem tudja 
teljesíteni, köteles ezt a határidı lejárta elıtt legalább 30 nappal - illetve, ha az akadályozó körülmény 
késıbb keletkezett, akkor ennek bekövetkeztétıl számított 3 munkanapon belül - a helyi 
önkormányzatnak írásban bejelenteni. Ezt követıen a helyi önkormányzat képviselı-testülete - a 
körülményeket mérlegelve - vagy határidıt szab az utólagos teljesítésre, vagy haladéktalanul - pályázati 
eljárás nélkül - új könyvvizsgálót bíz meg. 

(2) Ha a könyvvizsgáló a bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, és feladatát a szerzıdésben 
rögzített határidıben nem teljesíti, a helyi önkormányzat képviselı-testülete a határidı lejártakor - a 
mulasztó könyvvizsgáló költségére - az (1) bekezdésben foglaltak szerint jár el. Ezzel egyidejőleg a 
bejelentési kötelezettségét, illetıleg a szerzıdés teljesítését menthetı ok nélkül elmulasztó könyvvizsgálóval 
szemben 

a) az ebbıl eredı kártérítési igényét érvényesíti a polgári jogi felelısség általános szabályai szerint, és 
b) a 92/B. § (1) bekezdésében foglalt könyvvizsgálói névjegyzékbıl a "költségvetési" minısítésének 

törlését kezdeményezi. 
(3) Ha a helyi önkormányzat az (1)-(2) bekezdésben foglalt kötelezettségének eleget tesz, az esetleges 

késedelem miatt vele szemben nem alkalmazhatók a költségvetési törvényben meghatározott normatív 
állami hozzájárulás finanszírozása feltételeinek elmulasztásához kapcsolódó jogkövetkezmények. 

X. Fejezet 

Az önkormányzat gazdasági alapjai    
 

SZMSZ 40.§ 
 

(1) Az önkormányzat tulajdonára és gazdálkodására vonatkozó legalapvetıbb rendelkezéseket 
külön önkormányzati rendelet határozza meg. 
 
(2) A polgármester az önkormányzat vagyonát vagy tulajdonát érintı ügyekben jelen 
szabályzatban, valamint a költségvetésben foglaltak alapján köthet szerzıdéseket, vállalhat 
kötelezettségeket, írhat alá megállapodást. 

Az önkormányzat költségvetése 

SZMSZ 41.§ 
 

A képviselı-testület a költségvetését önkormányzati rendeletben határozza meg. A 
költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény, a 
finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét az állami költségvetési törvény 
határozza meg. 
 

SZMSZ 42.§ 
 
A költségvetési rendelet elfogadása két fordulóban történik: 
 
(1) Az elsı forduló (koncepció) fıbb elemei: 

a) a Kormány által rendelkezésre bocsátott költségvetési irányelv tartalmának 
figyelembevétele, 

b) az önkormányzat részére kötelezıen elıírt és szabadon felvállalható feladatok 
körültekintı és alapos elemzése, helyzetfelmérés. 
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Ezen belül: 
- a bevételi források, 
- azok bıvítésének lehetıségei, 
- a kiadási szükségletek, azok gazdaságos (törvényes keretek között mozgó) célszerő 

megoldásainak meghatározása, 
- az igények és a célkitőzések egyeztetése, 
- a szükségletek kielégítési sorrendjének meghatározása, 
- a várható döntések hatásainak elızetes felmérése. 
 

(2) A második forduló fıbb elemei: 
a) A képviselı-testület a koncepció és az esetleges lakossági fórum után megtárgyalja a 

költségvetési rendelet tervezetét, amely több változatban is készülhet. 
b) A költségvetési javaslat tartalmazza: 
- a bevételi forrásokat, 
- a mőködési, fenntartási elıirányzatokat (önálló költségvetési szervenként), 
- a felújítási elıirányzatokat célonként, 
- a fejlesztési kiadásokat feladatonként, valamint külön tételben: 
- az általános és a céltartalékot. 
 

SZMSZ 43.§ 
 

A költségvetési rendelet tervezetét a körjegyzı készíti elı és a polgármester terjeszti a 
képviselı-testület elé. Az elıterjesztést a Pénzügyi Bizottság elızetesen kötelezıen 
megtárgyalja. 
 

SZMSZ 44.§ 
 
A zárszámadási rendelet elkészítésére és elıterjesztésére a 43. §-ban írt szabályok az 
irányadók. 

Az önkormányzati gazdálkodás fıbb szabályai 

SZMSZ 45.§ 
 

(1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatainak adminisztrációját a Körjegyzıség látja el. E 
körben különösen: 

a) a Pénzügyminisztérium által elıírt módon és idıben elkészíti a költségvetési tájékoztatót, 
a költségvetési beszámolót, valamint a havi pénzforgalmi információt, s mindezeket megküldi 
a Magyar Államkincstár (MÁK) részére. 

b) beszedi az önkormányzat saját bevételeit, 
c) "leigényli" a MÁK-tól a címzett és céltámogatásokat, 
d) felügyeli az önkormányzat által mőködtetett intézmények tekintetében a bérgazdálkodási 

jogkört, 
e) gondoskodik az önkormányzat által létrehozott és mőködtetett intézmények 

pénzellátásáról, 
f) biztosítja az önkormányzat pénzforgalmi szemlélető kettıs könyvvitelének szabályszerő 

vezetését, s ezen belül 
- a pénzügyminiszter által meghatározottak szerint - kialakítja saját, valamint az 

intézmények könyvvitelének számlarendjét, 
g) biztosítja az önkormányzat törzsvagyonának elkülönített nyilvántartását, 
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h) elkészíti az önkormányzat éves vagyonleltárát, s azt csatolja az év végi költségvetési 
beszámolójához, 

i) az önkormányzat költségvetési számláját kezelı pénzintézeten keresztül gondoskodik az 
önkormányzat tartozásainak és az önkormányzat intézményei mőködési kiadásainak a 
kiegyenlítésérıl, illetıleg teljesítésérıl. 

 
(2) Az intézmény vezetıje egy személyben felelıs az intézmény gazdálkodásának 
szabályszerőségéért, a körjegyzı gazdálkodásra vonatkozó utasításainak végrehajtásáért, az 
általa - a vonatkozó jogszabályok és a képviselı-testület felhatalmazása alapján - kiadott 
szabályzatokban foglaltak betartásáért, az intézmény számára elıírt bevételi terv teljesítéséért. 
 
(3) A Körjegyzıség, valamint az önkormányzat által mőködtetett intézmények vezetıi a 
kisebb összegő készpénz-kifizetéseiket a házipénztárban kezelt ellátmányból - a házipénztárra 
vonatkozó szabályok szerint - teljesítik. 
 
(4) Az önkormányzat gazdálkodását az Állami Számvevıszék ellenırzi. 
 
(5) A saját intézmények pénzügyi ellenırzését a képviselı-testület szervei útján látja el. 
 
(6) Az önkormányzat gazdálkodásának belsı ellenırzésérıl jogszabályban meghatározott 
képesítéső ellenır útján gondoskodik a képviselı-testület. 
 

 
SZMSZ 46.§ 

 
(1) A pénzügyi bizottság - egyebek között - az önkormányzatnál és intézményeinél: 

a) véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves 
beszámoló tervezeteit, 

b) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját 
bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, csökkenés) alakulását, értékeli az azt 
elıidézı okokat, 

c) vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenırizheti a 
pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és bizonylati fegyelem érvényesítését. 

 
(2) A pénzügyi bizottság vizsgálati megállapításait haladéktalanul közli a képviselı- 
testülettel. Ha a képviselı-testület a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet, a vizsgálati 
jegyzıkönyvet az észrevételeivel együtt megküldi az Állami Számvevıszéknek. 
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X. fejezet 

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÉS A KÖZPONTI ÁLLAMI SZERVEK, AZ 
ÖNKORMÁNYZATI JOGOK VÉDELME 

A központi állami szerveknek a helyi önkormányzatokkal kapcsolatos feladata 
és hatásköre 

Ötv. 93. § (1) Az Országgyőlés törvényben szabályozza: 
a) a helyi önkormányzatok jogállását, kizárólagos feladat- és hatáskörét, a kötelezıen ellátandó 

feladatait, kötelezı szervtípusait, mőködésének garanciáit, anyagi eszközeit és gazdálkodásának alapvetı 
szabályait; 

b) a helyi önkormányzati képviselık jogállását, megválasztásuk rendjét, jogait és kötelezettségeit. 
(2) Az Országgyőlés a Kormánynak - az Alkotmánybíróság véleményének kikérése után elıterjesztett - 

javaslatára feloszlatja azt a helyi képviselı-testületet, amelynek mőködése az Alkotmánnyal ellentétes 
[Alkotmány 19. § (3) bek. 1. pont]. Ha az Országgyőlés az önkormányzati képviselı-testületet feloszlatja, 
egyidejőleg 60 napon belüli idıpontra kit őzi az idıközi választást. 

(3) Az Országgyőlés a feloszlatásról a soron következı ülésén határoz. E napirend tárgyalására meg kell 
hívni az érintett önkormányzat polgármesterét. A polgármester jogosult a feloszlatásra vonatkozó 
javaslattal kapcsolatban a képviselı-testület álláspontját a határozathozatal elıtt ismertetni. 

(4) Az Országgyőlés dönt az állam területi tagozódásáról, továbbá - az érintett önkormányzatok 
véleményének kikérése után - a megyék összevonásáról, szétválasztásáról, határainak megváltoztatásáról, 
elnevezésérıl és székhelyérıl, a megyei jogú várossá nyilvánításról, valamint a fıvárosi kerületek 
kialakításáról. 

Ötv. 94. § A köztársasági elnök: 
a) 
b) az érintett önkormányzatok kezdeményezésére dönt a városi cím adományozásáról, továbbá a község 

alakításáról, egyesítésérıl, a községegyesítés megszüntetésérıl, a város, község elnevezésérıl; 
c) 
d) köztársasági biztost nevez ki meghatározott önkormányzati, továbbá az államigazgatási feladatok 

ellátásának irányítására - az új képviselı-testület megválasztásáig terjedı idıre -, ha az Országgyőlés a 
helyi képviselı-testületet feloszlatja. 

Ötv. 95. § A Kormány: 
a) a belügyminiszter közremőködésével, a fıvárosi, megyei közigazgatási hivatal vezetıje útján 

biztosítja a helyi önkormányzatok törvényességi ellenırzését; 
b) javaslatot terjeszt az Országgyőléshez az Alkotmánnyal ellentétesen mőködı helyi képviselı-testület 

feloszlatására; 
c) rendeletben határozza meg a helyi közszolgálat képesítési elıírásait; 
d) irányítja az államigazgatási feladatok ellátását és gondoskodik végrehajtásuk feltételeirıl; 
e) dönt az államigazgatási szerv és a helyi önkormányzat között keletkezı - jogilag szabályozott más 

eljárás keretébe nem tartozó - vitában. 
Ötv. 96. § A belügyminiszter: 
a) elıkészíti az Országgyőlés és a köztársasági elnök hatáskörébe tartozó területszervezési döntéseket; 
b) kezdeményezi a Kormánynál az Alkotmánnyal ellentétesen mőködı helyi képviselı-testület 

feloszlatására vonatkozó országgyőlési elıterjesztés benyújtását; 
c) közremőködik a helyi önkormányzatok feladatát és hatáskörét, a polgármester, a fıpolgármester, a 

fıvárosi, megyei közigazgatási hivatal tevékenységét érintı jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi 
eszközei és egyedi állami döntések tervezeteinek elıkészítésében; 

d) összehangolja a helyi önkormányzatok mőködésével összefüggı településfejlesztés, valamint a megyei 
önkormányzatok mőködésével összefüggı fejlesztés, tervezés és gazdálkodás kormányzati feladatait; 

e) 
Ötv. 97. § A miniszter: 
a) rendeletben határozza meg a polgármester, a fıpolgármester, a megyei közgyőlés elnöke, a jegyzı, a 

fıjegyzı, a fıvárosi, megyei közigazgatási hivatal vezetıje államigazgatási feladatai ellátásának szakmai 
szabályait, és ellenırzi azok érvényesülését; 

b) rendeletben szabályozza a helyi önkormányzatok által fenntartott intézmények mőködésének 
szakmai követelményeit, az intézmények dolgozóinak képesítési elıírásait, ellenırzi az elıírások 
érvényesülését; 
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c) az a) és b) pontban említett ellenırzés eredményérıl tájékoztatja a helyi önkormányzatot, javaslatot 
tesz a hiányosságok megszüntetésére, kezdeményezheti, hogy a képviselı-testület tárgyalja meg az 
ellenırzés tapasztalatait, törvénysértés esetén tájékoztatja a törvényességi ellenırzést ellátó szervet; 

d) tájékoztatja a helyi önkormányzatot a központi ágazatpolitikai célokról, a szabályozási eszközökrıl, 
és biztosítja számukra az ágazati feladatok ellátásához szükséges információt; 

e) a helyi önkormányzatoktól - ágazati feladatai körében - adatokat és tájékoztatást kérhet, amelyet az 
önkormányzat köteles teljesíteni; 

f) az állami költségvetésrıl szóló törvényben meghatározott címen és feltételekkel a helyi önkormányzat 
részére pénzügyi támogatást nyújthat. 

A fıvárosi, megyei közigazgatási hivatal 

Ötv. 98. § (1) A fıvárosi, megyei közigazgatási hivatal (továbbiakban: közigazgatási hivatal) 
államigazgatási feladatokat ellátó költségvetési szerv. A közigazgatási hivatal mőködésének költségeit az 
Országgyőlés a költségvetési törvény "Belügyminisztérium" fejezetében, elkülönítetten biztosítja. 

(2) A közigazgatási hivatal vezetıje a fıvárosban és a megyében 
a) ellátja a helyi önkormányzatok, a helyi kisebbségi, valamint a kisebbségi települési önkormányzatok 

törvényességi ellenırzését, a mérlegeléssel hozott önkormányzati döntésnek kizárólag a jogszerőségét 
vizsgálhatja; 

b) 
c) ellátja a törvényben megállapított, továbbá a Kormány által hatáskörébe utalt államigazgatási 

feladatokat, hatásköröket, hatósági jogköröket; 
d) 
e) a törvényességi ellenırzés során szerzett tapasztalatai alapján az önkormányzat gazdálkodását érintı 

vizsgálat lefolytatását kezdeményezheti az Állami Számvevıszéknél; 
f) összehívja a képviselı-testület ülését, ha a 12. § (1) bekezdése szerint tett indítványnak a polgármester 

tizenöt napon belül nem tesz eleget; 
g) a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben az önkormányzat kérésére szakmai segítséget nyújt. 
(3) A közigazgatási hivatal vezetıje törvényességi ellenırzési jogkörében vizsgálja, hogy a helyi 

önkormányzat, a helyi kisebbségi, valamint kisebbségi települési önkormányzat 
a) szervezete, mőködése, döntéshozatali eljárása, 
b) döntései (rendelete, határozata), 
c) bizottsága, részönkormányzata, polgármestere, fıpolgármestere, megyei közgyőlés elnöke, társulása 

által hozott önkormányzati határozat megfelel-e a jogszabályoknak. 
(4) Nem terjed ki a közigazgatási hivatal vezetıjének törvényességi ellenırzési jogköre - az (5) 

bekezdésben foglalt kivétellel - azokra a helyi önkormányzat, helyi kisebbségi, valamint kisebbségi 
települési önkormányzat, illetve szerveik által hozott határozatokra, amelyek alapján 

a) munkaügyi vitának, illetve közszolgálati jogviszonyból származó vitának, 
b) külön jogszabályban meghatározott bírósági vagy államigazgatási eljárásnak van helye. 
(5) A közigazgatási hivatal vezetıjének törvényességi ellenırzési jogköre kiterjed a (4) bekezdésben 

felsorolt határozatokra is a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott körben, továbbá a (4) bekezdés a) 
pontja esetében, ha a határozat a munkavállaló javára történı jogszabálysértést tartalmaz. 

Ötv. 99. § (1) A közigazgatási hivatal vezetıje a törvényességi ellenırzés körében - határidı tőzésével - 
felhívja az érintettet a törvénysértés megszüntetésére. Az érintett a felhívásban foglaltakat köteles 
megvizsgálni és a megadott határidın belül az annak alapján tett intézkedésrıl vagy egyet nem értésérıl a 
közigazgatási hivatal vezetıjét tájékoztatni. 

(2) Ha a megadott határidın belül intézkedés nem történt, a közigazgatási hivatal vezetıje 
kezdeményezheti: 

a) az Alkotmánybíróságnál a törvénysértı önkormányzati rendelet felülvizsgálatát és megsemmisítését; 
b) a törvénysértı határozat bírósági felülvizsgálatát; 
c) a képviselı-testület összehívását a törvénysértés megszüntetésére, a képviselı-testület tisztségviselıje 

felelısségének megállapítását. 
(3) A jogszabálysértés megszüntetésére a pert a helyi önkormányzat, a helyi kisebbségi, valamint 

kisebbségi települési önkormányzat, illetve a polgármester ellen a megadott határidı lejártától számított 
harminc napon belül lehet megindítani. A kereset benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya 
nincs, de a végrehajtás felfüggesztését a bíróságtól lehet kérni. Ha a jogszabálysértı döntés végrehajtása a 
közérdek súlyos sérelmével vagy elháríthatatlan kárral járna, a végrehajtás felfüggesztését - az érintett 
egyidejő értesítésével - kérni kell a bíróságtól. 

Ötv. 100. § 
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A felterjesztési jog 

Ötv. 101. § (1) A képviselı-testület az önkormányzati jogokat, illetıleg a helyi önkormányzat feladat- és 
hatáskörét érintı bármely kérdésben - közvetlenül vagy érdekképviseleti szervezete útján - az adott 
kérdésben hatáskörrel rendelkezı állami szerv vezetıjéhez fordulhat, és 

a) tájékoztatást, adatot, szakmai és jogértelmezési kérdésben állásfoglalást (a továbbiakban együtt: 
tájékoztatás) kérhet; 

b) javaslatot tehet, intézkedés megtételét kezdeményezheti; 
c) az általa irányított szerv mőködésével, illetıleg az általa kibocsátott jogszabállyal, jogi irányítási 

eszközzel és egyéb döntésével kapcsolatban véleményt nyilváníthat, kifogással élhet, kezdeményezheti 
annak megváltoztatását vagy visszavonását. 

(2) A megkeresett szerv a megkeresésre harminc napon belül köteles érdemben válaszolni. 
(3) Ha a tájékoztatás, illetıleg a válaszadás vagy az intézkedés nem a megkeresett szerv hatáskörébe 

tartozik, az köteles a megkeresést három napon belül áttenni a hatáskörrel rendelkezı szervhez, és errıl a 
megkeresı helyi önkormányzatot egyidejőleg tájékoztatni. 

A helyi önkormányzatok érdekképviselete 

Ötv. 102. § (1) A helyi önkormányzatok az önkormányzati jogok és érdekek kollektív képviseletének, 
védelmének és érvényesülésének elımozdítása, valamint az önkormányzati mőködés fejlesztése céljából 
érdekképviseleti szervezeteket hozhatnak létre. 

(2) Az országos önkormányzati érdekképviseleti szervezetek véleményét ki kell kérni az 
önkormányzatokat érintı jogszabályok és más állami döntések tervezeteivel kapcsolatban. Az 
érdekképviseleti szervek álláspontjáról a központi döntést hozó szervet tájékoztatni kell. 

X/A. fejezet 

A KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

(Ötv.102/A.§ - 102/F.§) 
 

XI. fejezet 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Ötv. 103. § (1) E törvény alkalmazásában: 
a) a képviselı-testület hatáskörébe tartozó választás, kinevezés, vezetıi megbízás joga - az 

alpolgármester, fıpolgármester-helyettes, megyei közgyőlés elnöke, alelnöke választásának kivételével - 
magában foglalja a felmentés, a megbízás visszavonásának jogát; 

b) az egyéb munkáltatói jogon a kinevezés, vezetıi megbízás, felmentés, vezetıi megbízás visszavonása, 
az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása 
kivételével minden más munkáltatói jogot kell érteni; 

c) az intézmény alapításának joga magában foglalja az intézmény megszüntetésének, átszervezésének 
jogát; 

d) a 36. § (2) bekezdés b) pontjában említett munkáltatói jog magába foglalja a képviselı-testület 
hivatala ügykezelı és fizikai alkalmazottai feletti munkáltatói jogot is. 

(2) A 33/A. és 33/B. §-ok alkalmazásában a polgármesteren az alpolgármestert, a megyei közgyőlés 
elnökét, alelnökét, a fıpolgármestert, a fıpolgármester helyettesét is érteni kell, azzal az eltéréssel, hogy a 
fıvárosi kerületi polgármester a fıvárosi közgyőlés tagja lehet. 

(3) A fıvárosi, megyei közigazgatási hivatal a köztársasági megbízott és hivatala jogutódja. 
(4) A megszőnı tanács és szervei jogutóda a helyi önkormányzat. 
Ötv. 104. § (1) A törvény hatálybalépésekor fennálló közös tanács (a továbbiakban: közös tanács) 

társközségének új képviselı-testülete 1990. november 30-ig dönt arról, hogy 
a) intézményeit önállóan, vagy más képviselı-testülettel közösen tartja fenn, 
b) körjegyzıséget hoz létre, (mely községekkel, milyen székhellyel), vagy önálló hivatalt alakít, és 

jegyzıt nevez ki, 
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c) közös képviselı-testületet alkot, (mely községgel, milyen székhellyel). 
(2) A közös tanács társközségei - ha nem alakítanak közös képviselı-testületet - megállapodnak a 

meglevı vagyon megosztásában. 
(3) A közös tanács székhelyének képviselı-testülete nem tagadhatja meg, hogy a település körjegyzıség 

székhelye legyen. 
Ötv. 105. § A körjegyzıséghez tartozó községeket - ha az érdekeltek nem tudnak megállapodni - a 

megyei közigazgatási hivatal vezetıje jelöli ki. A lakosság érdekeit sértı kijelölés ellen a képviselı-testület 
a belügyminiszterhez fordulhat. 

Ötv. 106. § A közös tanács által alapított, több községet ellátó intézmény az érdekelt községek közös 
tulajdonába kerül. Ha a közös intézmény a községek között megosztható, a megosztásban az érintett 
képviselı-testületek 1990. december 31-i hatállyal megállapodhatnak. 

Ötv. 107. § (1) Az állam tulajdonából az önkormányzatok tulajdonába kerülı vagyontárgyak köre a 
következı: 

a) az önkormányzat közigazgatási területén levı ingatlanok, erdık és vizek törvényben meghatározott 
köre; 

b) a tanácsok által alapított és a tanácsok felügyelete alatt álló közüzemi célra alapított állami 
gazdálkodó szervezetek - ideértve a fıvárosi és megyei gyógyszertári központokat is -, továbbá a 
költségvetési üzemek vagyona és az e szervezetekbıl átalakuló gazdasági társaságokban az államot 
megilletı vagyonrész; 

c) a lakossági szükségleteket kielégítı közmővek építményei, vonalas létesítményei, berendezései a 
település belterületi határán belül, az állam kizárólagos tulajdonába tartozó létesítmények kivételével; 

d) a tanácsok kezelésében, illetıleg tulajdonosi irányítása alatt álló oktatási, kulturális, egészségügyi, 
szociális, sport és egyéb intézmények vagyona; 

e) a tanácsi, illetıleg a tanácsi ingatlankezelı szervek kezelésében levı állami bérlakások; 
f) a középületek és a hozzájuk tartozó földek, a központi állami feladatokat szolgáló épületek 

kivételével; 
g) a tanács valamennyi pénzvagyona, értékpapírja és más vagyoni joga. 
(2) A tanács és szervei, valamint intézményei kezelésében levı állami ingatlanok, erdık, vizek, - kivéve a 

védett természetvédelmi területeket és a mőemlékileg védett épületeket, építményeket, területeket - pénz 
és értékpapírok, a törvény hatálybalépésének napján e törvény erejénél fogva a helyi önkormányzatok 
tulajdonába kerülnek. 

(3) A külön törvényben meghatározott, állami tulajdonban levı földek, erdık, más ingatlanok, vizek, 
valamint az összes természetvédelem alatt álló területek és mőemlékileg védett épületek, építmények, 
területek, továbbá a közmővek létesítményei, az (1) bekezdés b) pontjában említett szervezetek 
vagyonának önkormányzati tulajdonába adására, az önkormányzatok és a vállalatok közötti 
megosztására a kormány megyei (fıvárosi) vagyonátadó bizottságokat hoz létre, amelyek döntenek e 
dolgok önkormányzati tulajdonba adásáról és a vagyoni terhek rendezésérıl. A vagyonátadó bizottságban 
részt vesznek az épített és a természeti környezetvédelemért felelıs országos szervezetek képviselıi is. 

(4) A vagyonátadásig a (3) bekezdésben említett vagyontárgyak csak a vagyonátadó bizottság, illetve a 
természeti vagy mőemléki értékük miatt védett, az illetékes országos fıhatóság hozzájárulásával 
forgalomképesek. 

(5) A vagyonátadó bizottság döntésével a helyi önkormányzat tulajdonába kerül az e törvény 
kihirdetése napján az önkormányzat belterületéhez tartozó állami tulajdonban levı föld, a kizárólag 
állami tulajdonba kerül ı földek kivételével. 

(6) A több helyi önkormányzat szükségletét kielégítı közüzemi és kommunális vállalatok, továbbá a 
közmővek települések közötti építményei, vonalas létesítményei, berendezései és a települések közötti helyi 
közutak - ha az érintett helyi önkormányzatok másként nem állapodnak meg - a vagyonátadó bizottság 
döntése alapján a megyei önkormányzat tulajdonába vagy az érintett települési önkormányzatok közös 
tulajdonába kerülnek. 

(7) A helyi önkormányzat tulajdoni igényét a vagyonátadó bizottságnál 1995. március 31-ig terjesztheti 
elı, e határidı után az önkormányzat tulajdoni igénye bírósági eljárásban érvényesíthetı. 

Ötv. 107/A. § (1) A 107. § (1) bekezdés c) pontja alapján a települési önkormányzatokat megilletı 
villamos-, illetıleg gázközmő vagyon a közmővet üzemeltetı gazdasági társaság vagyonának része. 

(2) Az érintett települési önkormányzatokra jutó vagyon után: 
a) villamos közmő esetén a közmővet üzemeltetı gazdasági társaság állami tulajdonú vagyonrészének 

25%-a 
b) 

részvény formában e törvény erejénél fogva a szolgáltatásba bekapcsolt települési önkormányzatokat illeti 
meg. 
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(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti vagyonrészbe be kell számítani a települési önkormányzatokat 
külön törvény alapján megilletı részvényt. 

(4) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott vagyonrészt a fıvárosban a fıvárosi önkormányzatnak, 
más települési önkormányzatok részére az 1995. január 1-jei lakosságszámuk arányában kell kiadni. 

(5) 
(6) A (2) bekezdés b) pontjában és a (4) bekezdésben meghatározott vagyonrész nem lehet kisebb a 

külön törvény alapján az önkormányzatot megilletı üzletrésznél. 
Ötv. 108. § A nagyközségi címet használhatják azon települések képviselı-testületei, amelyek a törvény 

hatályba lépésekor nagyközségi tanácsok voltak, továbbá amelyek területén legalább ötezer lakos él. 
Ötv. 109. § Az önkormányzati hatósági ügyben folyó eljárásra - az e törvényben foglalt eltérésekkel - az 

államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1981. évi I. törvényt kell megfelelıen alkalmazni. 
Ötv. 110. § (1) E törvény 14. § (2) bekezdésének és 26. § alkalmazásában hozzátartozó: az egyeneságbeli 

rokon és ennek házastársa, a testvér, a házastárs, az élettárs. 
(2) 
Ötv. 111. § E törvény alapján indított perben - a 33/B. § kivételével - a polgári perrendtartásról szóló 

1952. évi III. törvény XX. fejezetének rendelkezéseit kell alkalmazni. 
Ötv. 112. § E törvény 8. § (4) bekezdésében elıírt az egészséges ivóvíz ellátásának biztosításáról minden 

községben legkésıbb az 1990. évben megválasztott helyi önkormányzati képviselı-testület megbízatásának 
a lejártáig kell gondoskodni. 

Ötv. 113. § Ez a törvény az önkormányzati képviselı-testületek tagjai 1990. évi választásának napján 
lép hatályba. 

Ötv. 114. § Az Alkotmánybíróság - a Kormány indítványa alapján - véleményt nyilvánít a helyi 
képviselı-testület mőködésének alkotmányellenességérıl. 

Ötv. 115. § (1) E törvény hatályba lépésével hatályát veszti: 
a tanácsokról szóló 1971. évi I. törvény és az azt módosító 1983. évi 26. törvényerejő rendelet 1-18. §-a, 

1985. évi IV. törvény, 1987. évi 21. törvényerejő rendelet, 1990. évi XXII. törvény 1-3. §-a, 
az ügyészségrıl szóló, módosított 1972. évi V. törvény (Ütv.) 5. § (2) bekezdés a) pontjából "a 

Minisztertanács" szövegrész, 13. § (1) bekezdésébıl az "és a tanácsok" szövegrész, valamint a 13. § (2) 
bekezdés d) pontja, 

a népszavazásról és a népi kezdeményezésrıl szóló 1989. évi XVII. törvénynek a helyi népszavazásról és 
népi kezdeményezésrıl szóló rendelkezései, 

az állami kitüntetésekrıl szóló 1976. évi 3. törvényerejő rendelet 3. § (3) bekezdésébıl "a tanács helyi 
jellegő", 18. § (1) bekezdésébıl "valamint a tanács" szövegrész, 

a megyei irányításban közremőködı városok, városi jogú nagyközségek és a városkörnyéki községek 
kijelölésérıl szóló 23/1983. NET határozat, ez azonban nem érinti az egyes állami szerveknek e határozat 
alapján megállapított illetékességi területét; 

a megyék nevének, székhelyének és területének megállapításáról szóló 4343/1949. (XII. 14.) MT rendelet 
és az azt módosító 96/1989. (VIII. 31.) MT rendelet, 

a tanácsokról szóló 1971. évi I. törvény végrehajtására kiadott 11/1971. (III. 31.) Korm. rendelet és az 
azt módosító 50/1983. (XII. 28.) MT rendelet 1-34. §-a, 25/1985. (V. 6.) MT rendelet, 33/1986. (VIII. 26.) 
MT rendelet 1. §-a, 86/1988. (XII. 15.) MT rendelet, 44/1990. (III. 13.) MT rendelet 1-3. §-a, 

az elöljáróságokról szóló 9/1985. (III. 7.) MT rendelet, 
a tanácsi mővelıdési intézmények létesítésének, illetıleg megszüntetésének általános szabályairól szóló 

34/1986. (VIII. 26.) MT rendelet, 
a helyi címer és zászló alkotásáról, használatáról, a díszpolgári cím adományozásáról szóló 1006/1974. 

(II. 22.) MT határozat és az azt módosító 44/1990. (III. 13.) MT rendelet 15-16. §-a, 
a tanácsok által alapítható kitüntetésekrıl és egyéb elismerésekrıl szóló 1033/1977. (VIII. 17.) MT 

határozat és az azt módosító 1006/1985. (III. 1.) MT határozat II. része, 
a tanácsi egészségügyi és szociális intézményekrıl szóló 1055/1983. (XII. 28.) MT határozat, 
az elöljáró tiszteletdíjának megállapításáról szóló 1/1985. (III. 28.) MTTH rendelkezés és az azt 

módosító 3/1987. (XII. 14.) MTTH rendelkezés. 
(2) 
(3) 
(4) A 70. § (3) bekezdése szerinti megyei területfejlesztési tanács a területfejlesztésrıl szóló törvény 

rendelkezései szerint, de legkésıbb 1995. június 30-ig jön létre. 
(5) Ha a települési önkormányzat képviselı-testülete a 70. § (1) bekezdésében foglalt feladatok ellátását 

nem vállalja, az errıl szóló döntését a megválasztását követı hat hónapon belül az érintett megyei 
önkormányzat közgyőlésével közli. E döntés a települési önkormányzat megbízatásáig szól. Törvény vagy 
megállapodás eltérı rendelkezése hiányában a feladat átadásának idıpontja a települési önkormányzat 
döntését követı év január 1. napja. 
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(6) A 92/A. § (1) bekezdése a gazdasági stabilizációt szolgáló egyes törvénymódosításokról szóló 1995. 
évi XLVIII. törvény kihirdetését követ ı 120. napon lép hatályba. 

Ötv. 116. § (1) A fıvárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megilletı bevételek 
megosztásáról szóló rendelet elfogadásához a forrásmegosztás normatív módszereirıl szóló külön törvény 
hatálybalépéséig a kerületi képviselı-testületek többségének egyetértése szükséges. 

(2) A fıvárosi önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott esetben a forrásmegosztásról szóló 
rendelet tervezetét legkésıbb a tárgyév január 15-éig megküldi valamennyi kerületi képviselı-testületnek. 
Amennyiben valamely kerületi képviselı-testület az egyetértésérıl szóló határozatát tárgyév február 15-
éig nem küldi meg a fıvárosi önkormányzatnak, úgy kell tekinteni, hogy a tervezettel egyetért. 

(3) A fıvárosi önkormányzat a 2003. évi forrásmegosztás eredményét a külön törvényben 
meghatározásra kerülı normatív módszerek alapján utólag - a külön törvény hatálybalépését követıen - 
visszaszámolja és korrigálja. 

(4) A (3) bekezdésben foglalt utólagos korrekció biztosításához a fıvárosi önkormányzat 2003. évi 
költségvetési rendeletében e célra elkülönített elıirányzat szolgál. 

(5) A külön törvényben meghatározásra kerülı forrásmegosztásra vonatkozó normatív módszereket 
elsı alkalommal a fıvárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megilletı bevételek 
2004. évi megosztásáról szóló rendelet megalkotásakor kell alkalmazni. 

 
SZMSZ 47.§ 

 
(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
(2) E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti Borsodivánka Község Önkormányzatának 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 9/1996. (IV.26.) számú, s az ezt módosító 
8/1995. (X.19.) számú önkormányzati rendelete. 

 
 

 
Kırösi László s.k.       dr. Katona Kálmán s.k. 
polgármester        körjegyzı 
 
 
 
 
A rendelet kihirdetve: 2003. augusztus 18-án. 
dr. Katona Kálmán s.k. 
körjegyzı 


